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..في،ثرا

راك..في/ثقافة.أساطير.دينالقديمالشرقمصرالقديمةأساطير

ثاسنادر:د.وتدكيقمراجعة-لعلاميامحم!.د:ترجمة

2009لفكراردا-نعما

؟660/5/2009:أ.ر

الأساطيربرالواصفات

الأوليةرالتصنبصالصهرسةبياناتالو!لنيةالهكنبةدانرةت!عألا

أحر!-حكوصيةحهةأيأفىةين!ولاالهكتبةةدانررأيعنالعنفا!ميبرولامصنمهمعتوىعنالتانو!يةالمسدليةكاملافىلصينح!د"

؟430-20آ5،الأولىلطبعةا

محفو!ةالطبعحقوق

الفعرارفى
موزعوت9تناشلر9

ص.،*3*13+هء.آءكا

عفان-الهاشميةالأردنيةالمملكة

الحجيريعمارة-البتراءسوق-الحسينيالجامعساحة

+46547616962:فاكس+46219386962:هاتف

الأردن18111عمان183520ص.ب:

أءآ"!4!2!ا!مءكا2.حه+:لكترونيابريد

"عا5!4!!م13كاح2.ح5":لملبيعاتابريد

*اا2أ9"،5حم72ء5ح70.4!ه"مء؟"أكاركاكالأ!+عحم52ء4لاحح4"5(ءعم4أ"!حم32جع7!ا

لأ55،!+25؟2!"5+أولء4أ"!"لأهآ2"5!لأكا!"لأ+ع!"5"أ8"ءد؟25أ25هء2+أ55أء"أ"مأ؟"9

ء؟؟"ءلاه"اأ02ء85

استعادةنطاقفيتخزينهأو!منهجزءأفيأوالكتابهذاارإص!بإعادةيسمحلا.محفوطةالحقوقجميع

التاشر.منمسيقإذندون،الأشكالمنشكلبأفينقلهأو،المعلومات

978-9957-07-663-4:7!15
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!هد؟2

إب؟طيتماح!ارلالحطقتماأفتطيى!ه!لى

!هح!آلافيتماإفطططافا؟لهـه!هبطا؟لتيى؟9؟رضى!لى

ل!؟وقأبهن!!حى،؟لظرلخلحب!؟لمنطجهذ؟عثىحافظهنكلإلمى

هت!الحدآقتالحا؟9إجيمارءفكر

!قدرلطططآقحهـيطآ...قي!اطاثططنةطططثرةقططط!حنل؟ة!يطر؟فقتطمهى!لمى

؟9ألحز؟،.ىيف؟امهز9ج!يحتماطهـبتيإلمى..ةق؟رص!هعبقهتطازحا

!قيهـل!؟فا.،أحيللميقما.كبديفلذ؟-!لى

أثطططه.للثططمالمكانلططط!حلمع9المح!نلميقد؟هىكل!لمى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



المؤلفمقدمة

الهل!وبوليسيةالكوننشأة.

ا!توريات

الأولالفصل

العالمخلقأساطير

المنفيةالكوننشأة.

الهرموبوليسيةالكوننشأة.

الفيفيةالكوننشأة.

القديمةالمعتقدات.

الثانيالفصل

البانثيون

ونوت.شو،تفنوت،جب

محيتوأنوبيس.

الآلهةوإكليلمصرحاميةالآلهة.

وادجتعين.

لسشاتوزوجتهالحكمةإلهوتوتالقمرإله.

وحتحورسخمتالآلهة.

حابى.

"؟طحتوبا-
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33

36

38
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47
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53
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الثالثالفصل

-----الذهبيالعصر

--نوتآدلفالولادة،والقمريةالشمسيةالسنة،الآرضيةرعمملكةعحكلر.

والعتمةالظلامقوومعرعصراعوعبب،رع.

---المجنحةوالشمسالبحدتىحورعنأسطورة.

توتحكاية(الشمسيةالعينعنآسطورة)النوباالىحتحورهروب.

البشرهلأكأسطورة.

---------السماءإلىرعصعود.

------------العالمخلقفيرعتواصل.

------الشمسيللقاربالكبيرةالجولة.

---------السماءفياليوميةوالسباحةرع،نور،الأبديةقارب

---------------------الليلةالسباحة.

الدواتفيالشمسانبعاث.

وتفنوتشوحكمعصر.

أوزيريسوإيزيهمس.

ستومؤامرةلأوزيريسالأرضيالحكم

انوبيسولادة.

-------------العالمفيمومياءأول،أوزيريسجسدعلىيعترست.

حوروطفولةولادة

حورولادة.

----------دلتامستنقعاتفيوحورايزيس.

عرللإلهالسريةالاسماء.

63

65

67

لأ6

70

لألا

لأ2

لأ4

85

لأ8

88

95

47

99
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حورالإلهجوهر.

ألهذيريسانبعاث.

وحورستدعوى

المحكمةبداية.

المحكمةتواصل.

إيزشىحيلةأول.

النهرجاموسهيئةعلىحوروستمعركة.

ستيزورحور.

الثانيةإيزيسحيلة.

الحجريبالقاربالمسابقة.

الدعوىونهايةحور،وانتصارأوزيريس.حكم

وحور-ستبينللصراعالسلميةالنهاية.

ستضلىأنوبيس.

.خلفاءحور

دجديوالساحرخوفوالفرعون.

منكاورعالفرعونعقوبة.

القديمةالمصريةالمعابد،إيمحتب.

الفراعنةأب-رع()آمون.

الرابعوتحوتمسحورمحس.

عرماعتنب-الثالثأمنحوتب.

أخناتون--الرابعأمنحوتب.

الرابعالفصل

الفراعنةحكمعصر

"؟طحنوبا-
.5"8
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.887

-8"

"22"

-24"

.826

-28"

-28"
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.838
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"84
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الخامسالفصل

المصريينلقدماءوالأخرويةالأرضيةالحياة

القدروتنبؤاتولادة

حتحوراتوسبعة،شاى،تاورت،بس،مشنت.

الفرعونابنقدر.

الهصريروح

شرتوآخ،لن.

والساخالباء،الكا.

الأرضيةالحياة

والطبالسحر.

الزواج،العمل،الدراسة.

والحربالصيد.

الخصوبةآلهة.

المقدسةالحيوانات.

والبقرةالمقدسالثور.

المقدسةالطيور.

الماعز،،الكبشالتمساح.

والذلابالكلاب،أوىابن،الرباح،القطط.

الخنزيرالأسد،النهر،فرس.

الضفدع،القنفذ،النمس.

الأفاعي،السمك،الحشرات.

اوزيريس-ومحكمةالدواتفيوالتجولالموت

الدفنطقوسر.

الدواتفيوالتجولالانبعاث.
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"ااطحنوبا-

ايالوآرخرفيالآبديوالنعيماوزيري!س.محكمة

الاخرىالحياةفيالذنوبعقاب.

الدواتفيحموالكلر-ستني.

97،

203

205

والمواضيعالأسماءدليلفهرس

الملاحق

القديمةالمصريةالنصوص!منمقاطع.)

الهليوبوليسيةالكوننشأةعرض

والنجومءالسما-2

حابىناشيدأ-3

الظلامقوومعالشصسصراع-4

أوزيريع!ىأناشيد-5

أوزيريسانبعاث-6

الاشودوالخنزيرحور-7

السبعةالحدحوراتأغاني-8

-الموتكتابفصل-9

تون.أناشيدأ.ا5

المصريينقدماءعندالدينيةالعادات-1ا

المصريةالآلهةمنيقابلهاوماالهيلينيةالآلهة-)2

زمنيجدلهل.)3

.الكتابفينجدهاالتيوالأتيكيةالقديمةالمصريةالمساحة،الوزن،الطولمقايس.)4

الببلوغرافيا
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26
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اثؤلفمقدمة

الإغريقيةكالمثيولوجيا،واسعةشعبيةبشهرةالقديمةمصرمثيولوجياتتمتعلم

لهانظيرلاالقدماءللإغريقالكونيةال!ملاتأنالأولالمقامفيذلكويفسر،القديمة

،ودرجةالمثاليةالدولةونمط،والعدالةالجمالعنالهلينينتصوراتعنناهيك-مناوقريبة

تلككلوتعابيرالفنيالفهمآنهوالرنيسي،والشيء-المعنويةال!خلاقيةبالقيمرقيهم

نأالسهلمنلذلكالحاضر.الوقتفيمفاهيمنامعتتطابقمنهاالكثيرفيالمقولات

العروضعلموان.القارئتحضيربدونالإغريقيةالأساطيرفيالموجودةالأفكارنفهم

علىتربىالذيللانسانالكونيةالفملأتعنغريبالقديمةالمصريةالمثيولوجيافي

.الناسبيننشرهاوبالتاليالأساطير،فهمعلىكبيربشكليؤثروهذا.الأوروبيةالثقافة

الآلهة-وأفعال،والنتيجةالسببيةعلاقةفيهايوجدلاالمصريةالأساطيرفيوالاحداث

هذهمثلفيوحتى،مفهومغيرالموضوعوغالبا،المنطقأوالسببفيهايوجدلانفسيا

العلاقاتكليدركولكنالنصيفهمأنفقطليسقادراالقارئيبدوعندماالحالة

بدونفقط،عقلياذلككلمنبالرغمفهمهاويكون،متوازيةبصورةويفهما،الترابطية

متساوية.حسيةفعلردةيحدثأنيمكنلاكالعادةالغريبالنماذجونظام،انفعال

منطقيتها،عدمبسببوذلكالقديمةالمصريةالمثيولوجيانستوعبأنالصعبومن

الموتىمحكمةفيموجودنفسهالوقتوفي،الغيبعالممدخليحرسنحبكالإله

أساطيرصيغلأحدووفقا.الشرقإلىالغربمنالليلةرحلتهفيالشمسإلهويرافق

نأ،(العالمخلقعنأخرىأساطيرذلك،جانبالى)وج!هرموبوليسلمدينةالكوننشأة

ويغادرها،الزهرةهذهفييناموالإله،الإلهعينتصبحوهي،اللوتسمنيلدالشمسإله

هو(\الظلامواللاوجود-الشرعالمتجسيديعدوتقليديا.الأرضحولويطيرالنهار،في

وعلى،الحيواناتهذههيئةعلىالشرقوووصورتالنهر.وفرس،والثعبان،حاس!تلا

،()الشماليةالسفلىلمصرحاميةآلهةوالثعبان،الخيرةتاورتالآلهةبيجموتهيئة

بهارتبطتالذيالإله،الفيضانورب،سبكالإلههوتمساحبرأسإنسانأووالتمساح

عنيدورالحديثأخرىأسطورةوفي.السمكوصياديالصيادينوحامي،المحاصيل

كالهةجسدتالآسطورةتلكوفي،مختلفةصيغفيسلكتوالآلهة.الشصسكعدولشك

الجفافإلهلست.تحولهوالمجالهذافيمؤشراوهناكالشر،وكالهةالخير
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عدالذيالميلادعيداله،المصرينقبلمنوالمعبودالمحبوبآوزيريسقاتلوالصحراء،

المعابدشيدتنتهمرفهوعلى،للفرعونحامياعبدنفسهالوقتوفي،السنةفيتعيسايوما

ولاالعصور،امتدادعلىالمتناقضاتالاتجاهانهذانوجدللاظفال،الآسماءوآعطيت

وأإنسانهيثةعلىإماالالهنفستجسيددتم،الآلهةأغلبيةلصورصارمةقواعديوجد

لهايوجدلاالآلهةبعضالنهايةوفي.حيوانبرآل!رانسانهينةعلىأو،حيوانهيئةعلى

اللحظةفيبهايقومالتيلاعف!لابو،هذابزمانناذلكويوتبطتتغيرحيثداثمة.أسماء

الراهنة.

تعيقالتيالمتناقضاتويشبهوبنظاممنطقيايفكرآنالعشرينالقرنإنساناعتاد

نأيمكنحيث،كاملةصورةفيوضعهيعنيأي،ومنظمةمنطقيةبصورةالمادةفهم

.المبعثرةالحقاثقتصنففإنهاذلكتفسرلمإذوبواسطتهاعامةماتشريعاتتبرز

قطع،هيئةعلىإليناوصلتالقديمةالمصريةالنصوصأغلبيةأننضيفأنويبقى

آحاديثفيبقيهالأساطيرمنجزءالنهايةوفي،الغامضةالامورمنالكثيروفيها

الأولى.الفكرةتشويه!موبالتالي،تفسيراتهمقدمواالذينفقط،القدماءالمؤلفين

لمصرالسياسيالدينفيلأنهشرعيةنتيجةالقديمةالمصريةالمثيولوجيامنطقيةتعد

الآلهة.خدمةينفونمتعصبينولا،للعقيدةمتعصبينيوجدلمطويلةفترةامتدادعلى

وأالأسطورةبنفسبهالخاصةصيغتهصاغالبلادفي(إدارية)دائرةنومكلوعمليا

المثيولوجية،الأحداثو،بهاالمسلمالدينيةال!مورفسروامختلفةوبطرق،الخرافة

البعض.بعضهاعلىأثرتالأساطيرأنفيالأمرعقدالأساطيرصيغبينوالتباين

المتنوعة،الصيغوتماسكت،المختلفةالصيغواختلطت،والنماذجالمواضيعتأتروحدث

وتماثلت،ودورها،صورهاتغيرتالعصورامتدادعلىالمصريالبانتيونالهةوالنتيجة

وأأسماثها،ولفخ!ووظيفتها،شكلهافيالتشابهبسبب،ذاكأوالسببلهذابينهافيما

نأإلىأدىذلكوكل)الجوهر(.كثيرةأنواعإلىانقسمما-إلهنموذجالعكسعلى

واحدتاريخيعصروفيواحدلاهوتيمركزحدودفيووجدتتشكلتالتيالأسطورة

تماما.مختلفةبطرقنفسهالموقففسر

مثالفيذلكنتتبعأنالأفضلومن،الآلهةعنالتصوراتتغيرتالزمنمرورومع

إنسانشكلعلىالمصريونوصورهرع،الشمسإلههوللبانتيونالأعلىالإله.محدد

يرد
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هع!لمف"

فينهاثياتشكلتالإلههذاوعبادة)صورذد(.الذهبيالشمسبقرصوتوجصقر،برآس

فيبركليسعهدممنلشةآلفينقبل،والخامسةالرابعةالأسرةفراعنةحكم!همر

قطة.-مافدتالشمسالهعبادةأيضاوجدترععبادةجانبى!!و.القديمةاليونان

مثلأخرىشمسيةالهةالنيلشواطئسكانعبدالأسراتقبلماعصرفيوسابقا

وعيونه،الكونيالفضاءيعبرطائروهوجناحيهيفردالذيالصقرهوحورفير.!ر،

فيرويتميز-السنةوأوقاتاليومأوقاتبتغيرمرتبطةطيرانهوحركةوالقمر،الشصسص

كحورصورهآنهوبقدروالنورالسماءإلهوإنماالشمسإلهيكنلمأنهفيحورعن

فياندمجتماغالباالمثيولوجيافيالإلهينهذانونماذج،الشمسيةالصقربعيون

واحد.نموذج

الالههوالشصسإلهأصبح.الدينيةآهميتهتضاعفتفقدرعشهرةازديادومع

عدةإلىانقسماللاهوتيينإبداعاتوبفضلحورونموذج.ال!ولىالدرجةمنإله،الأعلى

السماء2"(،فيحور-احيت-دمحور-بالمصرية،يونانية)كلمةحرمحيس.آنواع

استمرللتقاليدوفقاالصقر-حورال!وليوالنموذج.وغيرهاالآفقين()حورحوراحيت

دحاو،رقصلا-فيرنموذجالشعبيةالتصوراتوفي،المعيشيةالحياةفيالوجودفي

)حورحورفرمثلجديدةالهةتظهرذلكونتيجةفير،معدائماتماثلتحورأجناس

.(العظيم

)صوردل(.الفيمخبرىالشمسإلهيتماثلرعمعاصبحالوقتهذافيوتقريبا

بعبادةوارتبطت.الشمسإلىيرجعإله،رعالشاب1رعكجوهرخبرىيجسدوال!ن

لحور-جوهرانأيضاوأضثفخبرى،ورعجانبإلىآلهه.أربعالآنالشمس

الهة،تراجعترعأجناسمنوحوراحيتحرمحيسأصبحلذلك.حرمحيسوحوراحيت

عرأحيانا.الشمسالهصورعلىأترنموذجهاولكن،الثالثةالمرتبةإلىمافدتالقطة

صورهاأوالتاريخيلص!لاذاتالآلهةوآيضاحورآجناسوعملياقط.هينةعلىجسد

عشرين-منأكثرأحصيت،الشمسعين!عالتصوراتإلىترجعالتي

يقدمواأنالأقاليمكهنةطموحهوكانبعضهامعالآلهةلمماثلةالخاصوالسبب

للدولة.العامةالديانةفيأكثرالنوعيثقلهاازدادالمحليةوالآلهة،المحليةعباداتهم

.جوهرههوالإقليمإلهوأصبحمصر،نوماتكلفيومعبود،معروفماإلهمعوتماثلت

،النومكحاهيالإلههذاعدحيثبوزيريس،فيعبادتهمركزكانحيثعنجتى،وهكذا
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يمة،طقدثثعالدهرث!ثاهطينمأ1((

نهايةوفي.عنجتي-آوزيريسجوهروشكل،أوزيريسمعيتصاثلمحددةلحظةفيوكان

جديدد،!طصطفيفيمدينةتقدمبعدعشر،الثانيةالاسرةوبدايةعشرالحاديةال!سرة

رنيسامكانايشغلآنوجبالفيفيامونالإلهفإنللدولةرتيسيدينيكمركزوبالتالي

كإلهوعبادته،الآعلىالشمسإلهكثيراتراجعالوقتهذافيالبلادوفي.البانتيونفي

بعدوفيما،اتجاهانوجدطويلةإفترةلذلك.عميقةوجذورقديمةتقاليدلهاكانرئيسي

عرذلكوخلال،رع-اموتهوجديدإلهظهرذلكونتيجة،بينهمفيماتمازجحدث

مستقلة.كالهةالوجودفياستمرواوامون

فراعنةعصروفي.تماثلهموبدى،المنطقورانهادائماتجذبلمإلهينعبادةتداخل

فيوجسداستتنائيةبصورةأشتهرالمحليمونتوفيفيإلهعشرالحاديةالأسرة

لمالفيفيامونتقدمومع.شمسياإلهاحية"اروحوعدرع.أجناسكأحداللاهوت

إلهاوظل،الثانيةالمرتبةإلىتراجعامونفإنشهرتهمنوبالرغممعه،مونتويتماثل

عشروالتاسعةعشرالثامنةالأسرةعصرفيلعبادتهالجديدالازدهارحتىمحليا

والعشرين.

إيقاعلعبهالرئيسيالدورفإنالالهةعنالشعبيةالتصوراتتغيرعمليةوفي

وفيبالأسماء،اهتماماالمصريون،وأعارالتاليالعرضمنسيعرفوالقارئالأسماء،

سنوسرتعشرالثانيةالأسرةفرعون)افتراضيا(تجسدتماثيلهناكالإرميتاجمجصوعة

رمسيسعهدوفيعشر(.التاسعة)الأسرةالثانيرمسيساسمأسقطحيث،الثالث

وكان.السابقةالأربابوخلد،التماثيلمنالكثيرأغتصب،حياتهأثناءألهالذيالثاني

للاسم.وإنماللمعنىأهميةيعطوالمحيث،الحالاتهذهمثلفيخارجيالتشابه

وكأنها،الواعيةالكهنةرغبةبفضلوذلكتغيرتالدينيةالنظرياتأنالواضحومن

تغيرعمليةأن.متطورةالغيرالشعبوعياستغلتالتيالأيدولوجينطائفةتمثل

جرىوإذا.الموضوعيةالتاريخيةالعمليةأساسهاكانالدينية-المثيولوجيةالتصورات

نأ.فشلالحالاتمعظمفيفإنهوبتصنع،بإفراطادخلالعقائدناحيةمنماأصلاح

شرعواافتراضياأيضاالمسيحيةالكنيسةآباء،المشابهالحالاتمنالكثيريعرفالتاريخ

سبيل)علىالدينيةالتياراتومؤسسيالصور،رسمقواعدووضعواالإنجيلنصوص

يغيرواأنيعيقهملمهذاولكنمؤمنينأشخاصاكانواجميعهموأوغسطينلوثر(المثال

بها.المسلمالدينيةالأمورمن
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هعدلف"
ولم.الآلهةمعالبشروإنماالآلهةفقطليس،الآلهةمماثلةالطبيعيمنأنهللمصريوبدى

كتجسيدمتيولوجية(مواضيععلىالطقسيةالآفعال)مثلتالدينيةالمسرحياتتفهم

نفسها.الآلهةهمالفعالةالاشخاصحيث،نفسهالحدثوإنماالمثيولوجيةللمواضيع

فقد(1111،!،9)صقدالتحنيطأثناءأنوبيسيمثلالذياووابنقناعالمحنطونارتدىوعندما

الهالمصريالميتوآصبح.القناعفيهايرتديكانالتيللفترةنفسهآنوبيسالإلهعد

عدتالدفنوآثنا"-آوزيريساسمتلقانياآسمهإلىوأضافوااأوزيريسالأمواتمملكة

آوزيريسرابنهوالمتوفيوابن،لإزويريسآختانوهمانفتيسوإيزيسالآلهةالنواحات

وشفيسامثعبانمنرعلدغالاياممنيومفيتقولأسطورةووجدتحور.الإله
تمومنتعويذةهوالدواءفإنثعبانلدغهماشخصإذالذلك.السحريةالتعاويذبواسطة

مععمللهيكنلمالثعبانإلىمنهبايعازالشرير،والعفريت.رعالإلهمعالملدوغيتماثل

.المصابيشفىآيضاالاعلىالإلهشفيوكما،الآلهةمعوإنماالبسيط!تالموتى

من،مختلفةمناطقفيوجودهاوتزامنواحدإلهعنمتناقضةتصوراتظهورأن

التصوراتهذهأنكيفنفهمأنالصعبومن،نسبيةبصورةتاريخياتفسيرهاالسهل

كيفأخرىوبعبارة.واحدإنسانوعيفيموجودةتكونأناستطاعتالمتناقضة

البعض.بعضهامعمتناقضةمواقفعدةفييؤمنأنالقدبمالمصرياستطاع

وتتخذ،الصباحفيتلده،ذهبيعجلهي"بالشمسالمقصودماالمثالسبيلعلى

.رعيمثلالثوروهذا،توراويصبحالعجلينموالأيامومع،بقرةهيئةنوتالسماءالهة

تلدهالصباحوفي،الشمسثورنوتتبتلعذلكوبعد،نوتالبقرةالثوريناكحالمساءوفي

أبنه""فيينبعث""رعأخرىمرة

علىوخبرى،الشمسقرصوإنماعجلاليستهيالشمسفإننفسهالوقتوفي

الشمسإلهوينقل.لرعوتسلمهالذروةحتىالسماءفيبهتطيرعقرب-خنفسةهيئة

الإلهينتظروهناكالغربإلى(\؟ةنسالمليون1"مركب)حرفيا.الأبديةمركبفيالقرص

السفليالنهرمياهفيالليلةوالشمس.الأفقإلىالقرصبإنزاليقومحيث)صوردل(،أتوم

.الصباحفيالشرقمنوتظهر،الأمواتمملكةوتعبر

وجسد،المجنحةوالحدأة،الأبديةمركبفيهيسبحنهرهوبالسماء؟المقصودهووما

،(بقرةهيئةعلىشكلهاالآلهةاتخذتام!نع)وبطنها(كامرأةنوتصور)عندمانوت
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((1؟ل!مال!د"سماهط!لقدهة،

مصرتاريخمنمختلفةعصورفيالمتنوعةالمثيولوجيةالنماذجهذهوظهرت،إ)صورد+

نفسه.الوقتفيكلهاموجودةأصبحتالمصريوعيفيولكن،القديم

الحكاية.عنوتختلفال!سطورةأنشيءكلقبلنتذكرآنوجب،ذلكنفهمولكي

صورةالأسطورةوتمثل.حقيقةداثماالأسطورةبينما،معروفةفكرةهيدالماالحكاية

عصر،أيفي،شعبأيويسعى.للحياةالنظرةمنمعينونظامالمحيطللعالممحددة

نأ)علمامثيولوجيتهوينشأ،قيمهويضع،الحياةمعئ،المحيطالعالميفسرأنبطريقته

المثيولوجياتكونوآحياناتماما(.موفقغيريكونربماالحالةهذهفيالمصطلحهذا

عنصرجانبالىتحتويفإنهاالحالاتجميعوفي،ذلكمنأقلأخرىوآحيانا،منطقية

فيأنهالطبيعيومن.المصريةالمثيولوجيةفيالشروغلب.شعرياعنصراأيضاالمنطق

وهذه،وبقرةامرأةوطانرأجنحةونهرنفسهالوقتفييكونأنيحتملالسماءالشعر

للسماء.معينةشعريةرهوز

كلآنوبقدرالسماء،عنماواحدبتصورسيؤمنأنه،مصريأيمنيتوقي""لم

كانمابقدرذلك،علىعدا-ر.أنتيسويوضح،اللاهوتيينكقانونيةفهمتالتصورات

لاأنهبها،موثوقنتيجةالىنصلأننستطيعمابقدر،صحيحةأفكارمنالمصريينعند

الساذجين.عنعدا،لذلكالحرفيبالمعنىالسماويةالبقرةصورجمعيفهملمأحد

تقريبا.مق133()فيشيدتالتيالملكيةالمقابرفيأنهالحقيقةتلكتدعمهاالنتيجةوهذه

للسماء،الفعليةالصورةلنقلالصورهذهفيبحثمنللسماء-..آخرىصوروجدت

نفسرولكي.السماءرمزفقطتخدمآنوجبوبالتالي.الصورةعليهتختلطأنويمكن

بدايةفيشكيوجدولا...السماءيعكسرمزكلأننجد،للصورةالفنيةالرموزتمازج

إدراكهايمكنلاالسماءفكرةآنالمصريونفهمأنتقريبا.م،قأل()هألفيتاريخع

يفسرونهالكيوذلكالرموز،قصدآاستخدمواوقد.والحسيةالعقليةبالتجربةمباشرة

ماجوهركليضمأنيمكنلارمزكلأنوبقدر.زمنهمفيللبشرمفهومهمقولاتفي

فيإدخالهامنالأفضلالفهمعلىساعدتالرموزأعدادمضاعفةفإن،عنهيعبر

.11اليلضالاا

قريبة،تاريخيةمشابهةعلىدياكانوف.م.يجيدبشكلأوضحها،انتيس.روفكرة

لمجموعةالقديمةالأسطوريةالابداعاتمشابهةولنأخذالمعاصر-للإنسانومفهومة

ح"ول"حلوا"ال"ه+ه3**!*!!"ح!ي!صح+"اء)3"ح5ح!!ي+7.ء-+6ع56ح!!5ة*ي!.*53*،الي"ح*!محم+\،*ه!!+ء.
.هح*-!-!--*-*ءح!!ص،،377.ح53بر3-ا
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هع!لف"
الحديث.العصرآدبمنالشعريةللأستعارةكلاسيكيمثالشكلعلىالكلمةدلالات

ولنوضحالمزرعةلإتاوةحلق،عاليةصومعةمننحلة...بوشكينالشاعرعندمن

أنهاحيثالرهبنةتشبهالنحلة.الآتيالنحوعلىعنهانعبرآنيمكنالاستعارةهذه

جابيتشبهوالنحلة،صومعتهفيكالراهب،والمغلقةالمظلمةالنحلخليةشمعفيتعيش

يجمعالذيوكالعامل،مشهورةوردة-الزهرةعسليجمعالذيالعاملآوالضرالب

جابيتشبهلاالصومعةأنفي،الحالةوهذه.""الملكةاوللملكالتابعينمنالإتاوة

متعددوتجعله،تثريهوانما،المتناقضةالنحلةنماذجتفقرولمحال،بأيولاالضراثب

وهذانهر-السماءوضر!لاحبيب-السماء،السماوية-البقرةأيضاوكذلك.الجوانب

والامرالسماء،نموذجفهميتريالمثيولوجيالمجالوفي،البعضبعضهمايناقضلا

ومنتماماجسميايتخيلوهاأنعليهموجبوالبقرةنوت،عندهوكمايعيقلاأفيبدو،

.12)حقيقيةكقرابينتقدمثم

برموزالشعرويتصف،طبيعيأمروهذا،الشاعريةالمصريةالمثيولوجيةعلىغلب

في،الأولمبيةالآلهةعنالمصريةالآلهةتتميزلذلك.للحياةالعقليةالنظرةنظاممنأكثر

الحبالهة-حتحور،الشمسإله-رعكان.دقيقةمعينةوظيفةلهايكنلمكثيرةأحيان

ديانةفيوجدذلكجانبوإلىموجود،الهيلينيةالميثولوجيافيالآلهةوتشابهوالوموهة،

.المثالسبيلعلى.الإغريقيةالديانةبهتتصفلاوهذا،البحتالتجريدمنالكثيرمصر

بالآلهة،الشبيهوالإنسان"أالأبدية"و1لمالطاقة""،أالعقل11،"الإرادة1؟ححا-وسخم،سياحو،

أحديجسدالذيوحور.والانسجامالكونيالنظامحفظعلىتساعدالتي،القوةتجسيد

الشمسية.العينفيالموجودة،القوةتمثلسخمتالآلهة.للشمساليوميةالطريقمراحل

ما.قانونتجسدآلهةأوالأخرىللآلهةالخلاقةالإرادةتجسدآلهةهناكوكان

ذكرتالتيكحتحورالمثالسبيلعلىتجريديةالغيرال!لهةصور،المؤلفلرأيووفقا

الرابعالقرنحتىالتجريدالمصريونيعرفلمالأغلبوعلى.رمزياأيضاوفهمتورع،

الهةجسدواوأنهمصقربرأسإنسانشكلعلىأنهااعتقدواحيث،كالروح.مقعشر

يتصورلامناأحدلا،وللمقارنةحرفيا،الصورهذهأحديفهملمولكنفقط،الشمس

علىجسدت،المحتلمعللصراعالوطننهضنفسهالوقتوفي،امرأةشكلعلىالوطن

.هيرودوتيؤيدهجزئياالاعتقادوهذا.سيفوبيدهاامرأةهيثةعلىالتماثيلمنالكئير

"اك!ه+!*.!.!ء"ع*ع*له*عكلاح.7.21
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لفدهة،أث!مالب!رسماهطع!1((

المصريالإلهبانهيرودوت)يسعيبانصورالنحاتونوينحتالفنانونويكتب

الصورةهذهمثليعتبرونلابانهمعلماماعزوآرجلبرأسالهلينيينومثلبانبدجدت(

بهذهتجسيدهتمولماذا،الآلهةبقيةعندكماالشكلنفسلهالإلههذاآنويعتقد،صحيحة

،!د(..اا)ممرودو!ذلكعنالحديثالصعبمن،الصورة

الدينيةالنصوصمنفقطليسرالقديمةمصرمتيولوجيافيالرموزنستنتجأنويمكن

المجالهذاوفي.البرديعلىوالرسومات،والنقوش،الجداريةالرسوماتمنوانما

القديمة.اليونانفيالفنعنجوهريايتميزوتقاليدهالمصريالتشكيليالفنقانون

إر*
/إا!!ح!رل!"صح3-.،كل

/،111إ*-جهص---"./ا؟"-..

!-،.الهصم!!ثرلهأ،ك!هـحص!"-./ا.ص\ر-لا

*"+"-* +لمح!.-!م!-حم!ح!ص-

إغريقيةمزهريةعلىرسوماتمنةالشمسشروقثمثل2رقهـاصورة

الشمس.شروقتمثليونانيةمزهريةعلىرسوماتمقطعالثانيةالصورةوعلى

علىوآشعتهاالسصاء.إلىمرتفعايطيروهيليوس،مجنحةحصنأربعةالمركبةويجر

يومببدايةيبتهلمرحاوشابا،براقةرغوةتشتتوالآمواج،مذهباالمحيطتجعلالإكليل

.الاسطورةمعيتنالسببمابالضبطتجسدالصوركلوحرفيا.11)ديدج

الإلهمطربيمثيولوجياا"برديةنصعلىوالصور،المصريالفنانفكرالمقولاتوبتلك

بينومن،الشمسشروقمشهدتجسدأيضاأأ)صوردموت"ا--اينحيم-تاامون

الصوردورموزالسماويالنهرمياهفيتسبححيث،الأبديةمركبيظهرالجبلصخور

عجلاالآلهةولدت-بقرةهيثةعلىنوت()جوهرورتمحيتالآلهةقرونيرفعهاالتي

التجوم.اخ!فاتإلىالشابلرمزريما-!
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هقدل!"
لونوهوورديبلونملونالمركببهيسبحالذيوالجبل،الشمسقرصوهوذهبيا

ترجعالتسميةآنالواضحمنقون()بالعربيةار(القرنةجبلفيالموجودواللونالفجر،

ويحوم-(السماويةالبقرةقرونمعالجبلتقاوناستعارةمنمكونةمصريةكلمةإلى

العقرب-الخنفسةالسماءفيبهويطيرأحمرقرص،المولودةالشمسالمركبفوق

عرجسدتالتيالآشكالآحدأولاوهذا.ماشيةرآسالقرصداخلوفي.خبرى

علىالماشيةصورةتحتوي،الأسلوبفيالتقليدعنعدا،الحالةهذهوفي-رع()امون

الذهبي.العجلنموذج

عنفيهيعبرصوتاالرماحويصدر،اللوتسأوراقتتفتحالمشرقالنوركحواجهةوفي

النباتيالعالمإلىيرمزاللوتسمعالرماحوتمازج.الجديدباليوميرحب،بهجته

والولادة،الجماليمثلالذي،نفرتومللإلهالمقدسالنباتهونفسهواللوتس.والحيواني

وفي،توتالحكمةإلهوعبادةالهمشمسبعبادةالرماحوارتبطت،الموتبعدوالانبعاث

كمجازربماوهذاواحد،إلهفيئمندمجينوكانهمارعوتوتإلهينإلىيرمزمعينةرسوم

النظامفيموجودةوالحكمة()اللوتسوالحياة،للأرضرعمنحهالذيالنور،لوحدة

النظامآلهةوقوفيعنيوماذا.(أخرىبطريقةالرمزهذاتفسيرالممكن.)ومنالكوني

المساءفيالشمستموت-القوانينالآلهةوضعتوقد،المركبمقدمةعلىمعاتالعالمي

والتفسيرالاقتران،تطبيقهابانتباهرعويراقب،العدالة،القضاء،الصباحفيوتنبع!ث

مبلاإل!فلو!،!8.كبيرةبأعدادنجدهأنيمكن

صح؟ة-!ملىل

،6!ب

امونللكاتبآسطوريةبردية11منالصورةرسمإعيد،الشمسشروقلقثل3رقهـاصورة

.لعشرونوالحاديةاللاسرةوتعودوارسو،،لوطنياالمتحف1موتا-إن-حيم-تا

أحمرلونلهـامركبهصخورمنىس!نريشكلوالجيلد
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يمةاث!دالكل!ول!لهماهط!ملمددقدأ1((

تذكرنابوظانفهاالرسوماتعلىالمجسدةالصورجميع،وماعترعواللوتسر،الرماح

معالصورهذهربطناواذاما،شيثاتعنيصورةكل.الهيروغليفيةالكتابةبعلامات

واستعارة،جديدامعنىيعطيناجديدتمازخأيفإنمختلفةتراكيبفيالبعخربعضها

التيالآلهةحكمة-وهاعتالرماح.والحيواناتالنباتاتعالم-واللوتسرالرماح.جديدة

اللوتس،.الحاكمالالهعدالةورع-ماعت-الجمال،وماعتاللوتهمس.القانونوضعت

نضيفهيلوس!طيران!شهدوفي-الشصسحراردمصدرهاالتيالحياة-رعوالرماح

قمناوإذا.عامبشكليتاثرلاالرسمهفمعنىالشابنستبدلآوواحداشابامثلا

استعارةحالايظهرالبردىساقرسمالمثالسبيلعلى،المصريةالرسوممعذلكبنفس

بعضهمامعوجمعهماالعليامصرشعارواللوتس،السفلىمصرشعارالبردى.جديدة

التشكيليالفنوفي.المنبعثرعبالإلهترحبالبلادوكلالارضين.وحدةالىيرمزان

اصطلاحيا-وإنما،حرفياعنهايعبرلاغالباوالدينيةالميثولوجيةالتصوراتالمصري

نصمنمقطعأوالأسطورةفيمعينةلحادثهوصفابصفتهاالصورتبرزلانموذجيا.

معيتحولوالفعل،ال!مواتمحكمةمشهدصور(117)صورذفي.مجازيدورفيوانما

اوىابنبرأسأنوبيسهلإلا(راسيلا)منالاولوالمشهد.أخرىإلىمرحلةمنالزمن

المحكمة،تنعقدحيثالقاعةالى-العظيمالحقيقتينقصرإلىالمصريالميتيوصل

شكلعلىجسدالذي،الحقيقةميزانعلىالمتوفيقلبآنوبيسيضع.التاليوالمشهد

التيالآلهةريشةاليمنىالميزانكفةوعلى()استعارةماعتوعدالةالكونيالنظامالهة

الميزانمنوبالقربوالقرار.الوزننتيجةيسجل(أبيس)برآستوتوالاله.للحقيقةترمز

آماتفإن،بريدايكنلموإذاالقرار،اعلانتنتظروهي،أماتالعفريتة-الآلهةتربعت

إيزيسأبنصقر،برأسحورالإلهفيرافقهبريثاالميتكانوإذا،الميتقلبتبتلع

إيزيسالآلهة،آوزيريسوخلف،أوزيريسالأمواتربوجهأمامويقف،وأوزيريس

عينالآعلىفياليسارومن،اللوتسورقفيحورآبناءالعرشأسفلوعندونفتيس،

يوجدلاولكن،الشمس!ينعنكثيرةأساطيرويوجد.ماعتريشةمعالمجنحةالشمس

جميعفيأنهبالرغم.ريشةبمخالبهيصسكمجنحمخلوقهيد4علىفيهاتبرزأسطورة

سنةوخمسمائةآلفقبلوجدتمتيولوجيةتصوراتإلىالصورترجعالمشابهالحالات

تأنقولآنالخطمنوليس،(الشمس-اليمنىوعينهحورللصقرالقدبم)النموذج

يهـ2
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هعدلف"
استعارة-المنبسطالجناحاسستعارة.وآمامناالرموز،مكانحلتالتقليديةالتصورات

عنتداني،العالمفوقتحومالشمسإلهعين-والعدالةالقضاءشعارالريشة،الدفاع

تطبيقها.آجلمنبانتباهوتراقبهم،الكونيوالنظاما!عدالة

الأرض-كمت""-2"تابلادهمعلىالمصريونوأطلق،محرفةيونانيةكلمة"إيجبت

الصحراء.أيالحمراء،الأرضمقابلفيالحيةالآرض،الخصبةيعنيأيالسوداء،

للأبدية-تركالغربيوالشاطى،للنيلالشرقيةالضفةعلىالمصريونقدماءأستوطن

فيكانالعادةوهذهوالمقابر،والمصاطب،الأهراماتشيدواوهناك.الغيبيالوجود

علىوتموتالسماويالنهرمنالشرقيالشاطئعلىتلدفالسماءرموز.أساسها

وبعد،الشرقفيال!رضيةحياتهميقضونرعماشيةالبشروأيضاالغربيالشاطى

والسعادة،()الجنةالهادكأالموتىمكان-القصب\.أرضالىالغربإلىينتقلونالموت

يستمرحيثاخر،عالمإلىالذهابهوالمصريينقدماءعندالموتوكان.الأبديةوالحياة

الحقول،فيويعمل،ويشربيآكل.الأرضعلىالحياةكانتكمابالضبط،الحياةفي

وسعيدا.آفضل،يكونولكنه،الأرضعلىهوماالغيبيالوجودويماثل،الغنمويرعى

الأبد.الىويعيششيءالإنسانعلىينقصولا

المدنيالمعمار،القديمةمصرفيالتشكيليةالفنونجميعإلىنفذتالأبديةفكرة

واستخدموا،الطوبهنالمؤقتةالأرضيةالمساكنشيدتالحاضر.لوقتنايبقلموالنحت

ضخامتها.الآبديةفكرةجسدتالآهراماتوكذلك،الأبديةبالحياةالمرتبطللبناءالحجر

وزائلة،مهمةغير،حولهاحدتتالتي،التقلباتكلبأن،الناستذكرأنهالوكماالراسخة

أطلق.واحدةلحظةهيوصخورهاالاهراماتأبديةمعبالمقارنةالأرضيةوالحياة

منواحدةهذه-الأبديةبررتالحالةهذهوفيالدنياعجائبآولال!هراماتعلىالاغريق

النحتوفخامةوالدقيقالتماثلويخلقالحاضر.للوقتبقيتالتي،العالمعجالب

ترمزوجميعها،الاستقرار،الهدوء،التوازنأحساس(،(6،1،)،5+،\-؟،\+)صوردالقدبمالمصري

للأبدية.

قتلفيالفرسالأولمبيةالآلهةوتساعد.القديمةمصرمتيولوجيافيالفخامةوأيضا

مشاركةتشاركآولمبياوكل،التجولمخاطربسلامتجتازوالأوديسيةمدوز،كركون

فيأقلبصورةتنشغلالاولمبينعنبالتميزالنيلبلادوالهة،طروادةحربفيفعالة
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،ة!1دفاأث!د1لكلاأث!طهط!((

فيالآلهةآغلبيةتجسدولم.الناسبينالنزعاتفينهاتياتتدخلولمالنشاطات

لناوهعروف،الآلهةته3صورهيمانعرفونحن،ني!عافآفرادبصفتهاالاساطير

كيفتبينخرافاتتصلولممعابدهمإليناووصلالهممكرسةوآناشثيدمدحنصوص

.للاخداثالفعالةالمشاركةفيبرزواآنهم

آحاديثعليهاغلب.جذابةبحوادثيشبعلم،كالعادةالمصريةال!ساطيرموضوع

الباطنيالمعنىوانحما،الحدثليسرالرتيسيوالمحتوو-المانولوجوعظمةللآلهةفلسفية

نموذجفي،ورمزي،ننهمعريكإبداعوالؤساطير.الآحداثتلكوراءيقفالذيالفلسفي

يجبوكيف،الحياةمعنى،والجمال،الطبيعةقوانين!عالمصرييهتتصوراتتعطينافني

الالياذةآساطيرمليعةالمحتوووبهذا-الدولةنمطوعدالة،بمفاهيمهم،الحياةتكونآن

الإنسانبقدرةتتغنىالهلينيةالأساطيرفيالمرهفةوال!حداث.مختلفةبطريقةتنقلولكنها

الإنسانتدعوالقديمةمصرأساطيروعظمة.ويحسنه،نشاطاتهعالميحولآنوإمكانيته

نآع!يولمال!بد،وإلىمرةالطبيعةفيالموجودالحكيمالنظام،ويأخذبالطبيعةيندمجآن

المثيولوجيامنمجموعةلكلوتقليديا.للأسوأسيكوتفيهاتغيروآيفيها،ماشينايغير

عنالحديث"والثاني،""الآلهةعن"الحديثالأولجزأينفيمادتهانظمتالمشهورة

الذينالقديمةالمصريةالميثولوجيافيالأبطال.الكتابهذامعيتناسبلاوهذاالابطال

والاسطورةا+ا،الآلهةبينمنولاالناسبينمنمنهميوجدلا،هرقلمثلبماتريقومون

عنوالمدافعوالحارسوالإبداعالخلقتمجدولكنها،الحربيةالمفهمجاعةتمجدلاالمصرية

العالم.فيالاستقرار

-العباداتتاريخعنقصيرةوثائق،5-امنالفصلفيوالؤساطيرالخرافاتسرد

والمواضيع.الأسماءدليلفي

الرواياتفيوضعت،قديمةمصريةنصوصمنقطع5-امنالفصولفيوهناك

.(المترجمالشعرعن)عدا

العربيةوالأسماءالقديمةواليونانيةالقديمةالمصريةالأسماءالكتابفياستخدم

الآدابفييستخدمتقليديامنهماأيالنظربغض-القديمةالمصريةللأسماءالحالية

الحالية،الأسماءأوالقديمةاليونانيةالأسماءاستخدمحالةوفي-المشهورةالعلمية

القديمة.المصريةالأسماءتترجم

بطول!اطابعالحصل،المجنحهالشصس!ر،البحدلىطحورعنالأسطورةآقوهووطحم!اسمنقاصمتاك؟
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!ولم!ا"

النص.فيلهاذكرل،آعند.ا

الممواصل.العرض!ضرورةعند.2

الدليل.في.لإ

المترجمين،آوالمؤلفيناقتباس!نستخدمالإغريقيةالأسصاءبعخرفيالاقتباسوخلال

آيضانحتفظولا-إضافيةشروطبدوتالعكسر()آوالقديمةالمصريةالآسماءواستبدال

علىتوحيدهاضرورةنتيجةظهمرتالتيالمصادر،منالاقتباسمعالمختلفةبحالقراءات

فيوضعتومترجمينعددينمؤلفيناستخداموعند،الكتابهذامصطلحاتلطاق

يآتحتويلاالحاشيةكانتواذا،الاقتباسفتيوالحاشيةالمؤلفقبلمندائريةآقواس

الملحق،،الصورةرقمإلىأشارةعلىفنعتمدالاقتباسرنصعلىتعليؤأومااضافات

.الكتابصفحات

وغير،مربعةآقواسرفيآدخلتالتيالكلماتنضعالمترجمينمنالاقتباسوعند

أقواسوفيللنصر،الآفضلللفعوذلكالمترجمإضافاتوالآصليالنصفيموجودة

فييبقلممقطعيعنىوالرمز----المؤلفقبلمنادخالهادمالتيالكلماتنضعدالرية

الاقتباسر.أثناءتركأنهأوالآصليالنص

العامة،للمواضيعوفقاومتتاليةزمنيا!م!يلومنطقيالكتابهدافيالآساطيروجمكل

آخر!وبعبارة،القديمةمصرفيعديدةحشاطقوفيمتتلفةع!ودفيتشكلتألتي

فيالملأحظاتفيالمصادرالىوآشير،الزمديللمعئوفقابنظامالاساطيرعرضت

موجودةالرليسةالمصادرعنقصيرةومعلومات.النصفيمباشردآوالصفحةاسفل

2"الدصوصر.المقالاتقاموسفي
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لا8ايئماىل!فلا

لعاال!اغل!لهـلالهيرأ

نم،انهآنا11طهر:بعدما،الكونسيديقول

كلخلق.كلهالوجودخلقوخبرىمثلخلق

المخلوقاتمنوالكثيرطهر،ام!عبالوجود

."شفتيمنطهرت

رعا\مخلوقاتمعرفةكتاب11
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ثعدم1الكلث!ة

لهة،فأث!ططيد.!ي13

ة؟لمقد!هص؟س!طي!
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"اىل!فل؟

هليوبولس!مدينةأكبرهامن،متعددةالقديمةمصرمدنفياللأهوتيةالمراكزكانت

منهاكلوآبرزت،الكوننشآةفينظريتهامدينةكلقدمتفقد-فيفي،،منفهرموبولس

هوالنظرياتتلكفيالمشتركةالصفةأن،علماالكونخلقعمليةفيالرئيسإلههادور

خالقةآنهاالنوماتآوالمدنحاميةالمحليةالآلهةوعدت.()الفوضىللكونالأولىالبداية

فييعبدماالهمعيتماثلالآلهة!لكمنإلهوكل،المدنتلكحدودنطاقفيوذلك،للكون

البلاد.كل

11الهليوبوليسيةاالكونننتهمأة

وحتىالقديمةالمصريةالدولةعصرمنذولكنها،سياسيامركزاهيلوبولستكنلم

وقدالمشصس،الهةلعبادةوكمركز،لاهوتيكمركزأهميتهاتفقدلمالمتآخرالعصرنهاية

نطاقعلىوانتشرتالخامسةالسلالةعصرفيالهليوبوليسيةالكوننشأةظهرت

مصر.آنحاءجميعفيالهليوبوليسيالبانتيونفيالرنيسيالإلهواشتهر،واسع

-المسلاتبعبادةالمرتبطة(الأعمدة)مدينةايونوللمدينةالمصريةوالتسمية

أع
\،يى

.:6ق.،

ىفإ!آفك

خبرى،آتومرع،الإلهاليمينإلىاليسارمندرقهـاصورة

اليومية.والمساءالصباحشمس

عشر.التاسعةللأسرةتعود،الرطوبةآلهةتفنوت،5رقمصورة

(رعمخلوقات!مر!)كتاب-(+نص!)انظررين!بريصنيريرديةمن!قاط!ا"لأسطورةهذهإنشاحإعادذفياستخدما
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-لددم1!((

الهادئالباردالماءوسطحنهالة،بلا،نوناسمعليهاآطلق،فوضىالبدالهكانت

المحيطوظلشيء-أيالهدوءهذايخرقلم،السنواتالافمرت-الظلأميلفها،الساكن

.مستقراالأولي

فيوكما-الكونفيلو!لاالإله)صوردل(-أتومالإلهالمحيطمنظهرالأياممنيوموفي

الآوليالمحيطفييبحثآتومبدآ-دامسظلامفيمنغمسشيءوكلبارد،الكونالسابق

الساكنةالفوضىالمياهسوو،شيئايكنلممنهوبالقرب،(ام)جزيرةصلبمكانعن

الأولى.التلة-بنبنتلةالالهخلقوعندلهذنون،

.المصر!هـالقاهرةالمتحف،والرطوبةالهواءإلهشوالإله6ا!قرصورة

أشعةوصلتوقدتلة،أصبحنفسهأتومأن،الأسطورةهذهمنأخرىلصيغةوفقا

.أتوموخرج،التلةفيالحياة،وانبعثتالفوضىإلىرعالإله

كلوقبلبعد،فيمايعملأنعليهإذامايفكر،أتوموأصيح،الأرضقدميهتحتوأقام

إلهنعموالهواء)"الرطوبةإلهربماإله!،أيولكن،أخرىالهةيخلقأنعليهوجبشيء،

الحركةفيهدبتأذاالعالمولكن،الميتالمحيطفيالحركةيدبأنيستطيعفقطالهواء

أخرىمرةحالاوستدمر،الخلقفييستمرآنيستطيعلاأتومالإلهإن،يعنيفهذا
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"االمف!لى
استقرار،العالمفييوجدولامعئبدونالخلؤآعمالالآنولغاية.فوضىإلىوتتحول

آخرىالهةالهمواءمعيخلقأننفسهالوقتفيآنهآتومقررلذلك،وقانون،ونظام

الؤبد.والىمرةالقانوناقامةعلىوتساعد!ثهمتحافظ

خلؤفيآتومبدآالنهايةوفي،الحكيمالقرارهذاآتخذطويلةسنواتتفكيروبعد

والجوالهواءالهشو،فمهمنبصقبعدوفيما،نفسهوخلق،فمهفيبنفسهونفخ،العالم

.(!،ع،6)صوردالعالميا؟-االنظامالهةتفنوت)!(،وتقيآ

ب!!مب!

،!--------ثف!ما-ت-!
1101اءأاام.؟".

إلملساا4"إااثشا111انخ!ا1أ 6."،،
1،1110.1

11اآ-ا

من.وعينهإنسانالفخاريالدولابعلىيخلقخنومالإلهاليسارمن7رقمصورة

عشر.الثامنةالأشرةالأقصرمعابدمجموعة

،\االأفقعللأمة"االشمسقرصوبينهما،لبؤةهيتةعلىوتفنوتشو4رقمصورة

علىمجس!ةآنخ،الحياةوعلامةوالشرقيةالغرييةالجبالالنيرهـبينواديت!سج

.القاهرةالهصر!هالمتحفعنشر.التاسعةللاسرةيعودتابوت

ارا.كاأطفالهفيأتوموتنفسأيتكاترونهم"نعم.وصاح،وتفنوتشونونأدرك

الكلمةلخلؤالداله!التقثوالبصقكلمةصعوتتناس!تعفوتوسوأسما"لمطةعل!مركبةالآصليالمصر!ي+

ماعتالمالميالنظاموالحقيقةالهةمعتتماتلالحالةهذدفي،الرطوبةآلهةتفنوتا/لآلهةمماثلةخاصةوبصمة!

الخاسرالقصلاتظرلمصف!لابو!الالآرالانساتا!!ررارواحدوهىالصتوولعتىالكار

4ر
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((!طد!لقديمةا

وضاع،الظلاميوجدمكانكلفيالسابقفيوكمامخلوقا،الكونبعديكنولي

زالتما،التيعينةعنللبحثوتفنوتشوآتوموآرسلال!داتي،المحيطفيأتومآطفال

،وبحث.".الجليلةاسمعليهاوآطلؤجديدةعينالإلهوخلق،الموحشةالمياهفيتتسكع

،السعادةمنآتوموبكىالوراء،إلىوآوصلتهموتفنوتشوالقديمةالعينعنمؤقتا

بشر.الىوتحولتت!نبتلةعلىسقطتودموعه

الكوننشآةآسطورةمعيرتبطلاالموضوعفانآلفنتين()صيغةآخريلصيغةوفقا

الطينمنخلقتوالكافالناسرمصر،فيواشتهرت،انتشرتماولدرجة،الهليوبوليسية

الكوننشآةفيالرتيسيالصانعوهوبأ)صورذكبشبرأسهوالذيخنومالإدمن

الآفنتينية.

يهدئولكي،مكانهاجديدةعينخلقأتومأنوأدركت،غضبااحتدمتالقديمةالعين

وثبتهانفسهلأتومحارسةتكونآنوهيعظيمةمهمةومنحها،جبينهعلىوضعهاني!لا

الكونيالنظامالهةماعتتفنوت-والآلهةص

أكاليلعلىتتخذكوبراأفعىشكلعلىالشمسيةالعينآصبحتالوقتذلكمنذ

العينعلىوآطلق،الآلهةمنالأرف!حكمتوارثواالذينالفراعنةثمومن،الآلهةجميع

آورياوتهبط،ال!كاليلآوالجبينعلىوضعتآوريا،كولراشكلعلىالتيا!سية

عل!وتحافظتدافكلآورياآنسيماولارماد،الىالأعداءكلتحوللامعجميلكشعاع

ماعت.الآلهةوضعتهاالتيالكونقوأفىب

بنوالال!هيالطاترالئهليوبوليسيةاالكونذأ!نن!:شاطيرالاخر!الصيغبعخرفيودكر

!يوكراوعملنونمياهعلىطاربنوالكونبدابؤفيآحدا،يخلقهرمكأتوم)صورد)،(

علىالناسوشيد.(مقدسةالصفصاف!خبتةتعدالدلك3ببفتلةفيالصفصافاغصان

المغطاة،المسلاتالتلةرمزوآحمب!،اتومرع-معبدلهليوبولي!مرر-الرليسيالمعبدبفبنتلة

الطهار.منتصففيالشمسوصولمكاناوعدت،الذهبآوالنحاسرمربشراهح

الهةوزوجتهوآختهجبضر!لااله.الثانيالإلهيالزوجوتفنوتشوزواجهنوأنجب

،()سوتيحبالمصريةلستحورا!ا،)آوزير(،بالمصريةآوزيريممرنوتواشجبت،نوتالسماء

حورنوهـلمانلايحقحورمهوالأح!اتااليحدل!،حوره!لعنوهـآطلدايقآحكلاتانوهـممنامضها"!لههمقحورو.لأددردآسص!إرواله9

إلزل!ص"اين

2و
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؟لدصا"

وشو،،اتومونتهمكل،(نبتحت،)نيبتوتلالمصريةونفتيسر()ايزيتبالمصريةايحزيعم!

وآالعظيمهليوبولي!ستاسوعآوزيريسووايزيهممر،،وست،ونفتي!س،ونوتوجب،وتفنوت

-الكييرا!(التاسوع

!

!

عشر.التاسعةللآسرةتعوداوزيريس.آكليليرت!يبينوا*علىمن،عرقمصورة

للفر!وتعود،الكرنكمعاب!مجموعةمن.حتشبسوتالملكةمسلة1()رقمصورة

.م.قعشرالخاصس

ا-االمنفيةالكونننتهماة

نعرمر"(عحالا")بالمصريةمينعم!الملكآن(3ر*11)هيرودوتهيرودوتلروايةوكقا

دولةفيوالعلياالسفلىمصرو!حددو!حققممديمكلر،مدينةآسعكلرقدمصرفراعنةآول

الدولةانهياروحئمراحلهابجميكلالقديحمةالمصريةالدولةعاصمةوكانتحوحدذ،

.(السادسةا/لآسرذ)المركزية

اسم!اآنويبدو،بتاح)اله(كا()روحبيتبتا-كا-)خت-البدايةفياسمهاوكات

ونقلهامنفوبالقبطيةق-م(،22آ7؟-242؟)السادسةالآسرةمنذمينفيراصبح

ا+خصدالهظر)المولرححكحهيمراساررصاتاصا!ااصكلاءتحصا.يس\.ا!ص!!الوالج!همرههمم!إ-تال!!"

91!ص!رض!ا)س!ادسثقينصهـذسصز9"اكهددشيضهنر

3و
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المدم!((

ممفيس.إلىالإغريق

أطلق،حياةبلامحيطيمتدكانعندما،البدايةوفي

نآواعتزم،أرضاكانالذينفسهبتاح،نوناسمعليه

الآرض!منخلقإرادته،وبقودالهصورةعلىيتجسد

.(11)صورد.إلهاوآصبحجسدد

تورينفيمتحففي.بتاحلقثالا1رقمصورة

!آخرىوآلهةالعالميخلقأنعلىالعزمبتاحعقدوقد

عنخ"!الحياةوعلامةالآلهةلتلك)الكا(خلقالبدءوفي

الإلهوساعدت،قوةواكتسبتفورافظهمرت،آخرىالهةخلقالخلاقةبقوتهثمومن)صورد!(

نآوعزم،آنشطتهلمزاولةأخرىموادبتاحعنديكنلموهكذا.الخلاقةقوتهفيبتاح

.جسدهمنهاتكونالتيالأرضمن،نفسهمنكلهااليابسةيخلق

أتوملسانوعلى،أتومعنفكرةالإلهقلبفيظهر.التاليالنحوعلىتمتالخلقعملية

وآصبح.14االأولىالفوضىمنآتومأنولداللحظةنفسوفي،الاسمهذاالالهولفظ،الكلمة

فقط،بتاحأرادةنفذوانما،منفردةبصورةيعمللمولكنه،الخلقأعمالفيوالدهيساعد

لكلالقوةبتاحوأعطى،العظيمالتاسوعأتومخلؤبتاحلإرادةوفقاله،مرافقاوكان

الحكمة.ووهبهمالآلهة

علىالعدالةواقام،السحريةالإلهيةالكلمةخلقفإنه،العالمبتاحخلقماوبعد

،والعولوالفنونالأعمالكلخلقودتم،للمذنبينالموتومنح،السلأمالحياةومنح.الأرض

الكلصةالعالمهخما%%-ئج

!،ا
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"!الفصل
"!ل!ا9؟

القلبفيالتفكيرتمالقرار،لهذاوفقاال!عضاءجميعوحركةللاقداموالسيرللآيدخث

،الطعام.بتاحمنخرجتالآشياءكلالآشياء.كلوظيفةوخلقباللسانعنهوالتعبير

الآلهةكلفوققوته،بآنبهالاعترافدم.وهكذاال!خرىالجميلةالآشيا*وكلالآلهةوطعام

الؤخرى.

بطقمسوقاممعابدهافيالآلهةتماثيلووضع،النوماتوآلسمر،المدنبتاحوشاد

راضيا.وأصبحأعمالهبتاحوعاينالمعابد،فيبتماثيلهاسكنت.الآلهةالقرابينمب!قت

-،

في،الاولرمسيسمقبرةمن،عقربرآسهخبرىالشمسشروقإله)2رقمصورة

عشر.التاسعةالأشرةةالملوثوادي

5!
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))!

أ!أأ،!!!ا؟أله!!
إء!

أ!ل!طه!-أ!أأ

فيالموجوددحيةوالغيرالحية"اللاشدطكلفيالعضماالإلههذاوروروجسدويحل

الإله!-لتاءالعمارذ.وزوجةوفنالسفنوصناعةوالحرفةللفنكحاحي.وع!دالعالم

-(الأ)صوتدممفي!ر.ثالوثوتنت!كل،نفر!مالنباتاتالهوابن!همسخمتاللبؤذ

،يتاحاليسار:الىاليمينمنممميس.ثالوتوهياليسار.منا؟ا!قرصورة

معاب!مجموعةفيبتاحمعبدقاعاتاح!عمودعلىمجس!ةنفرتوم..سخمت

.الصتمرونللآسرةولعودالملوتواديفيلاوسر!مقيرهمنورسوما!،الكرتك

فيايزيسمعبدمنالرسومات.امونيتوامونحوحيت.وحو!دارقمصورة

البطلمي.العصرمن،فيليجزيرة

الهرموبوليسيةا)،1لكونانشأة

تكرولم،العليامصرفيعشرالخاصس)ال!رنب(النومعاصمةهرموبولعمركانت

الآل!ةاسمعل!آونوعليهاآطلقالقديمةالمصريةالدولةعصروفي،هاماسياسيامركزا

لدولةكعاصمةوضعهاممفيهم!روفقدت.الارلبالتىهيلةعلىوجسدت،للنوم-الحامية

خنسو،)بالمصريةهيراكونبوليعسنومرليسآيديفيالسلطةوتمركزت،مركزية

تزدادآنالطبيعيوم!،فرعوناهم!"-ذنوآعلن،لو!لاالانتقاليالعصرفي،(ننسوت

حلفاءكانوافالحكام)الارنب(،هيراكونبوليسلنومالمجاورللإقليمالسياسيةالأهمية

وآطلق.الهرموبوليسيةالكوننهمشآدنطريةوآهصيةشهرةونمت،هيراكونبوليسلفراعنة

(+لصرالطر)(التواليتلصوحر)(و\نصرالطر)المو!ىكتا!!مخت!!متماط!أ"*سطوردهذدفياستخدم")

ءو
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"ألو!ملا
"ل!؟9؟

ثمانيةهنالدعبدآنهشرفعلىثمانيةنثهممونو(-)بالقبطيةخمنواسمآونومدينةعلى

شهمرتهاولكن،مكانكلفيالهرموبوليسيةالكونذا!ننننظريةانتشرت،خالقةالهه-

هرمولوليسردور،وكاتوالمنفيةالبهمليولوليسيةالكونننتماةمنآقلنطاقعلىاستخدمت

ا!لإغريقوماثل،رس!قملاوآبيسرتوتالحكمةالهوالغحرالهلعبادةكمركزآهميةآكثر

للمدينة.ا/لاغريقيةالتسميةجاءتهناومنهيرمز-!متوتالاله

واللأوجود،،العدم،اللانهاية-المدمرةالقوىعليهاوسادت،الفوضىكانتايةالبدكأ

.والظلام

تنمويتوزوجتهتنمو-آلهةثلاثللفوضىائيةالبدالقوىالمصادربعضفيأحصى

-(والليلالعدم)هرختو(،هرخوالعدم،الفراغ)نياوتونياوالفداء(،،)الظلأم

جسدتالآلهةمنآزواحآربعالخلاقةالقويالبداثيةللفوضىالمدمرةالقووواجه

()المياهنون)اللأنهاية(حوحهيالثامونهذافيالدكرية،والآلهةالعظيمالثامونطليعيا-

،ضفادعبرووسالبشرهينةلهاوكان(الرطوبةيعنيأي)اللأرؤيةامون()الظلامكوك

.(أل)صوكأد.أفاعيبرووسالهة-امونت،،كاوكتنونت،حوحت.وهيزوجاتويماتلها

بيضة،والمياهالأرض!منخلقوا،الثدائيالمحيطفيالعظيمالثاكونالهةسبحت

الهالبيضةفقصتالجزيرةفيوهنالك،نارجزيرة-ال!ولىالتلةعلىوضعوها

رع.ال!شاب-(ا+2د)صورذخبرىالشمس

زهرةمنولد،الظلامفيومكثالأرضعلىآنتهمعالعشمسالهأخرىلنظريةوفقا

سقطتالتيدموعهومن،السعادةمنرعالمولدولهكى،الاولىالتلةفينمتالتي،اللوتس

التياللوتسومنمصرأنحاءجميعفيالصيغةهذدانتشرت،الناسظهرالتلةعلى

الأساطيروتتحدث،الشابالشمسلإلهالحياةمنحتخيمنومدينةعندالتلةعلىنمت

حتىاستمرتونجدها+ا()انطرصورداللوتسأوراقعلىجالساالمولدتجسيدعنالقديمة

المصريةالكونلن!ثطةالرسميةالصيغأحدالأسطورةهذهوأصبحت،الرومانيالعصر

.11()اخرةلمتآا

أل!!ع1.516-1()

-حهـر
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-لددم1!((

الكوننشآةبنظريةالمرتبطة،المثيولوجيةالصيغلآحدمقاطعالموتىكتاب27فيوبقي

البداليةالتصوراتالى)ترجعالهرموبوليسية

الشمسإلهمنهاأنولدالتيالبيضة-(القديمة

طارحيث،أبيضطاترال!ولىالتلةعلىوضعها

هذاوجسد،الساكنةالفوضىودمرالظلامإلى

لإلهالمقدسر-الطائربيضاءوزةشكلعلىالطالر

اا!سفل(.فياليسارمن،+!)صوردجبالأرض

ومنهالهيزوجآول-وتفنوتشورعخلق

الآلهة.بقيةجاءت

اللوتس.منالشمسرعولادة)5رقمصورة

الفيفيةالكوننشأة

فيمصرعاصمة(والست)لالمصريةفيفيكانت

فيفيدخولقبل،ماوالحديثةالوسطىالدولةعصر

أمونالإلهمين،السماءالهفيها.عبدسياسيكمركز

لاالذيم،السرييعنيأي-الخفي"ممرثيلأالغير)

وعدت،(14)صوردمونتوالحربوإله،(""بالعقليدرك

وفي،تاوي-راتالآلههفيفيفيمونتوزوجة

لمونتوالثانيالعبادةالمركز(أوني)بالمصريةهيرمونت

أونيت.معالمماثلةتننت-الآلهه

مونتو.لضثال)3رقمصورة

!و
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؟لف!لىا"

الخصوبة،آلهمينآصبح.الصفةهذهالأولالانتقاليالعصرفيأمونالإلهأكتسب

البشرية.الجنسيةوالقدرةالمواشيوتكاتر،الرطوبة

معالمرتبطةعشرالحاديةال!سرذعهدفيسياسيكمركزفيفيدخولآولكان

العصرهذاوإلى،المدينةهذهرعايةتحتواحدةدولةفيالجنوبمعالشمالتوحيد

شرفعلىأسماءعشرةالحاديةال!سرةفراعنةوآتخذهونتو،عبادةازدهاريرجع

وعبادته،البانتيونفيالرئيسيالإلهمونتووأصبح،(""راضيمونتو2)مونتوحتبمونتو.

""الروحوتلقب،رعللإلهكجوهرمونتوبرزالشم!س.بعبادةالتصقت

سطوعجسدوأحيانا،والغربالمشرقةالجبالتور،لرعمالحية

والتيمونتو،الإلهتجسدإيقوناتظهرتالوقتهذاوفي،الشمس

ظهرتصقر،وكذلكبرآسرإنسانشكلعلى،رعإيقوناتمعتتشابه

الجماءأعمال)رمزفالوسيديهآحدفييمسكمينرسومات

نشاةفيلاتومالذاتيالتلقيحمعذلكقاون،الخالق-للالهالذاتي

السيطرة)رمزثلاتيسوطالاخرىاليدوفيالهليوبوليسية(،الكون

وعبادةوأتومميننماذجاندماجعلىويوكد)صورد،،(،(العالمعلى

الوسطى-الدولةبدايةمعخالقكالههـين

المتحفعشرةالتاسعةالأسرة،رعامونا7رقمصورة

.لندنلبريطانيا
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))!
الأسرذفراعنة،ونجدالوسطىالدولةعصرفيالفيفيامونعباددآهميةواردهرت

ومن،(الرالسعلىآموت)آمنحوتب.الإلههذاسرفعلىاسماصيتخذونعشرالتالهية

نميالكوننعثهماذنظريةا"لأعتبارب!يىيآخذوااتمجبرينكانواالجددالحكامانالواص!

علىالمسيطرذال!دوارت+آكتلعبلو!ماا/لأنتقاليالعصرمنذاستمرتالتيهرموبوليهممر،

نايعنياخئيآموتبعبادذمونتوعباددفيفيفيالكهنةواستددل.الدولةفيالعامةالديانة

آمونومحاثلةالعصرهذافيوحدتهرموبولي!ر،ثامونالهةكآحدا/لآسما"بهذدا/لإله

حتىوذلكالقديمةالتقليديةرعالسمم!رعبادةمعآهميتهالهيآمونععادةوعادلتهـين،

اندماجوحدث،لهاموازيةوكانت،وامونرععبادذا!يفسادتالتيالحديثةالمملكة

الحديثة.المملكةفياص!نيب

كعذدواحيالاخاسوت(-حقاو)لالمصريةال!هكسوسرسيطرعمتكلرالساب!القرنفي

والترجمةرحل،رعويةقباللكانوا"ال!وهو،مصرعلى،الرعاذملوكتترجمالكلمة

الهكسوسكلمةالاغريقاستخدم-)وفدالاجانبالملوكالغرباءملوكتعنيدقةال!كثر

وتوجواععتمرالخامسةالاسرذالثهكسوسآلس!روقدشعب(كتسميةالمباشربالمعنى

حكمتننمسهالوقتوفيالعشمال،فيالتانيالإنتقاليالعصرخلالملكاقوادهمآحد

حاوبالمصريةباليونانيةاكاريهم!رالهكسوسرعاصمةوكالت،الجنوبفيفيفياسرة

.دجات،رمسمسبمرومدآخرا،آورا

عننكلر،الثا!نةالاسرذبدايةفيكعاصمةوعودتهافيفيلمدينةالثانيالازدهارحدثو

املآخوذ"()-بطردهمفيفيحكامقامحيت،الهكسوسيالحكممنالانتهاءبعدوذلك

تقريبا-.مق)7؟تروحئا)(لأ؟منبالتعاقبوحكموا،الاولآحصمروكاص!ر،سقننرع

اموتالألهاره!ظوالحديتة،المححلكةفيرعوامونعبادةبينسريعالدماجوحدث

امونآعلق-كجوهرمستقلةلصورذامونورععبادذاستمرتنفسهالوقتوفي،رع

خالقالوحيد،الارضر...وتبتالسماءرفع،الآلهةجميعابا"ابهو،للعالمكخالق)-رع(

ذلكخلألوهن،رليسيةك!شخصيةالقديمةالكونننتهمآذآساطيرفيوبررال!شياء-كل

واصبحوا()الدموععيونهمنالنالسحرجيلي.ماعلىاجمعتالمتنوعةالكونننتهمآذفان

جميعملكالآلهةآقوىهوال!ناشيد.احدوتقوللالكلمة(،خلقوايعنيآي)فمهمنالهة

الم5
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"!؟لفول
ء!ل!؟أللا

-(الرابعالفصلفيالمعتقداتهذهعنليصفتلاب)ةععارفلاوحاصيآب،العاليسيد،الآلهة

)صوردكبمثرشكلعلى(11)صرردآتيفاكليليرتديوهوانسانشكلعلىآكمونرسم

شىاسسا.ا!،+1))صزتدءالبيضاوالوزذ(1111هـد)صالكبنترهود!مونالمق!سرالحيوان،(!11،)

،(ا-ذ.ص)الشمسوقرص!آتيفاكليلفيانسانشكلعلىرعامونرسم-ا!*،ا

عر-آموتعدالواسعةالرو--والثعبانالبيضا"،والوزذالكبشر،المق!سروالحيوات

إلىمنظره(ولرمزالكرنكفيأ!بيرارع-آمونمعبدفىوضكلكبعثر)برآسر!!كهمكلر

المصرخئي،الهولآبوجسدالآسد-وجسم،دؤمونالمقدل!روالحيوانالخصوبة-!ت!بكلا

وآبنهمموتال!لهة)رع(امونزوجةالشصمر-وعبادةورعمعمرتبطةيبدوماعلىوالتي

،(11)صوتدفيفيثالوثخونسوو،موتو(رع)امونوشكل،والزمنالقمر!وشسو،آله

مصر.!حدود!خارجن!آعبادذواسعةبصورةانتنتهمرتوقد

"فيال!ساطير.لهذدوفقا،الكوننشآةاساطيرعنالبطلحيالعصرنصوصروتحبرنا

تا،اير-آبنهوآوصتماتتالتي،(آمون)جوهرآتيفكيم-باسمثعبانطهرالعالملد"

لكيهرموبولسر،فيالآسفلالنيلالىوسارالثاكوترع!ظو.العظيمالثاموتيخلقآن

بتاحهنالكا"نجبتحيثهليوبوليسوممفيعمرفيتمومن،الشمسآلههناكينجب

ودفنتها.ماتتوهناكفيفيإلىالهةثمانيةورجعت،العظيمةالمهمةهذدوالتهت.وأتوم

الموتىعبادةآننتكلعتوهناك،آتيفكيمخالقتهمالمعبدوفيآلو،مدينةفيا/لآلهة

السابقةالنظرياتجميعآخضعواحيث،الخلققضيةامونكهنةقررالصورذوبهذه

الهليوبوليسيةالكونلشاةفيلهوجود!لأالذي،لاهونوالآلهةالهطلمظهورتفسرالتي

11110ال!رموبوليسيةالكوننشاذفيثالتادورالعبوالذي،عامةبصورذ

القدلهمةالمعتقدات

المبكر،ال!سراتوعصر،ال!سراتقبلماعصرمنالكوننشاةاساطيرعنالمعلومات

ومختلطة،مكسردمقاطعمرالمتآخرة،المصادرمنمضمونهاحيثمنان!شالثهااعادديمكن

خرذ.المقالرسوهاتفيالآلهة،وبايقوناتالقديمةالتصوراتاثارعلىحافظتالتي

الذيالطاترالصقر،حورهوالنيلواديفيعبدتالتي،قدماالاكثرا!لآلهةوآحد

الواضحومنالشمعم!،واليصنىالقمر،هولحوراليسرى،العينالكونيالفضاءيعثر

الهعبدحورعبادةجانبوإلى.واليومالسنةفصولتبدلالصقرطيرانمعارتبط

ال!ساطير،علىالشمسيالطاترنموذجكبيربعشكلوآتر)آور(-ميروالمورالسماء

لهاله90!ص.11.44
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؟لعدم!((

وأحوريةأسماءلهاالتيالآلهةبعد.فيماتشكلتالتي،والمعتقدات،الدينيةوالتصورات

تمماوغالباوغيرها(،،حرسمتالبحدتىحور،إيزيسابنحور-)منهاشتقتالتي

+د،،ر)صورةصقررأسولهإنسانبشكلرع-الآله،(را)صورة)(+،صقرشكلعلىرسمها

)-رع(أمونأورعبعيونوالقمرالشمستسمىالنصوصمنالكثيروفيوغيرها(،

-رع(.)أمونظهربعدمانوراوأصبح

بأشعتك.مصرأضاءتأنت

قرصك.أشرقعندما

تتلألأ.عندهاالناسوأدهشت

.مرةلأولاليمنىعينك

الليل.ظلاماليسرىعينكوطردت

الشمستلدالهةدورفيالحكاياتمنالكثيرفيوالطيورالحيواناتوتبرز

عجلشكلعلىولدتالشمسأناعتبرتأسطورةأثاربقيهوهكذا،العالمومخلوقات

)صورهنجومجسدهاعلىانتشركبيرةبقرةشكلعلىتصورهاتمالتي،سماويذهبي

وتعرضالسماء2"،أنجب،الذيالذهبيالعجل،""رععنالأهراماتنصوصوتتحدث.(7+

الكواكب.ظهرهاعلىوتسيحالسماويةالبقرةهذهالمظخرةالرسوماتفي

.منموتخنسو،،امون:اليمينإلىاليسارمن،فيفياليسارثالوثمن؟اصورة

عنتهمر.التاسعةا*شرة،سمبلابوفيالثانيرمسيسمعبد

ماعت،الكونيوالنظامالحقيقةآلهةكبنت!لوأمامههيئةعلىآمون19ا!قرصورة

السلطة.وعلامةبآجنحةوأورياوادجت،الخلفوفي،آنخالحياةعلامةوفيها
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؟لمفول"
؟ا؟ول!

آصلعنالرتيسيةالمصريةالآساطيرآسدتكنلميبدو،ماعلى،الحكايةهذهصدى

آسطوردوأحيانا.التشكيليةالفنونبعضروعلى،آخرفنصوصفيونجدها،العالم

نجدوهكذا.آخرىحكاياتمعتتداخلوآحيانا،منقحةبصورذوصلتالسماويةالبقرة

ال!وانيمنالكثيرعلى.اللوتسمنالشمسيالمولودولادةمشاهدفيالسماويةالبقرة

.المولدةالشمستجلساللوتسر،حيثمقابلتقف،سماويتينبقرتيننشاهدا!سية

ظهورهابعدتلقاتيةوبصورد،ترديىالتيالنصوصفيالسماويةالبقردذكرىوبقيت

سبحتواا+1(ترومحيتالسماويةالدقردر!ظعلىجلهمهمرالشمسيالمولودالكون!ي

،وفقايومياالكواكبوموتولادةعنتصوراتوجدتطويلولوقت.112)""ةيقفآدالرةفي

العجليولدالصباحوفيورت،محيتالبقرةشكلنوتالسماءالهةاتخذتلذلك

ويصبح،العجلينمويوموبعد(الولادةأثناءالآلهةدمهوللفجرالوردياللون)الذهبي

الثورتبتلعالآلهةذلكوبعدنوت،السماويةالبقرةالثوريجامعالمساءوفيرع،-الثور

هذهمعوارتبطباستمرار،يتكررالأمروهذا،آخرىمرةتولدالصباحوفي،الشمسي

عنالقديمةالتصوراتوبقايا2أبنهيبعثمنوآمهلأ"توررعنعوتانتشارالتصورات

،وحتىالتاريخيةمصرديانةفيطويلةلفترةوتستمر.--الابتلاعنتيجةتحدثالحمل

المساءوفي،الشمستلدالصباحفيالسماء،الهةرسومات...نجدالمفخرةالعصور

رع،الشمسالمصريينالفراعنةماثل،(+"))صوردالتالياليومفيتلدهأخرىومرة،تلتهمه

وأ(7!حليبها)صوردمنتمصمولودشكلعلىالسماويةالبقرةأبناءأماأنفسهموجسدوا

.(+!)صوردللحمايةتحتهايقفبالغرجل

السادسالسابعللقرنتعودصقرةهيتةعلىلحوربرونزيلغثالاليسارمن2()صورة

موسكو.-بوشكينمتحف..مق

آبنحورحورالبح!تي.حرسمت،:اليمينإلىاليسارمنصقر،هيتةعلىحورصورة71صورة

.م.قا*ولالقرنهر!ندفيحتحورمعب!منالرسومات.حورالإدفويوحروريسآيزيس.

ثو*هـلهه.*"-"8!*8،!88!و!!م"ـه6!!!كا+!.!!"ي!!!ا

!!هع
ول8"5ا.ح.،6.؟ا
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))!
،المتالسبيل،علىآحرىبحيواناتمرتبطالعالمظهورفإن،لمآخرىل!ساطيروفقا

نجدماوغالبا-(+احمحوخنولكلراه!نحتلدوالفحوملخنزير،السما"تجسدآسطورذوجدت

مختلفة-آدواراتلعبالكونننتكلآذآساطيرفيعامبنتهمكلالزواحفآوكسختلفةحيوانات

قرد،نرفآتيمكنالسماويةالعقرةموخرةفياللوتهمسمنرعولادةرسوماتوفي

كرذهيال!شصسأنفياحاديثوجدت.،..يديهيرف!وهوالشمسيبالمولوديرحب

علىكرياتخييدررالخننمسا"فبلالسحا"،فيننممممرخنفساءبصورذتدوركبيرذ،

-(!لذر!سح)ا!لآرض

آلثةوهيالطيور،وانماالحيواناتليهمستالعالمخالقةآنآخرىآساطيروفي

اه!مسجنوت،امراد-ة!لانتهمكلعلىالسماءتخيلواالخرافاتهذداحدوفي.والثهات

نوتتلد.(7ال،7؟صورةالؤرض)علىيرتكزورجلهايدهاوآصبعضر!لاعلىتقوس

نصوصرعلىيسيطرماوبالرغم-...والنالسالآلهةتخلقتمومن،الشمسيالمولود

،فان!هاالخالقا!لإلهقبلمنالعالمخلؤفيمنفرددتعتبراه!نافتصوراتمرالآهرامات

نفسهاوالشمسالعظيمةا/لآلهةتقدلم!لمولكنها،نوتا!ةلهتمجدسطور،علىحافظت

الكون-وكل

والخلفالأمامومنتجوم.بطنهاوعلىبقرةشكلعلىالسماءاليسار.من7+رقمصوره

ترتف!روحيتالوسصوفي.وال!تمرقيةالخربيةالجبالخلئفىا*لهةتساندالسماويةالبقرة

حد.آوالمساتيلصباحياالسمسقاربوخلفهوآمامهشولرطوبةواءلهواااله.الأيدي

.("،)نصانظر.البقرةكهمابرسومات

جب.الأرضلهوانوت.السماءالهة7؟رقمصورة
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"اىل!فمل؟

!ك--.!الجبارقلبك

هك.-.وروضعها،التيالعظيمةالسما"عن

بجمالك.مكاتكلملعتآنت

عليها،سيطرتآنت-آمامكمنبسطةكلهاالارض!

الأشياءوكلالؤرضوآحطت

!...حصبايدك

السفلى.مصركملكةجالسأنت،لوت

الآلهةجميععلىالمسيطرآنت

لك،ميراثهمولك-آرواحهم

!...حصلك-وأملاكع،لك-وقرابينهم

الفخاريالدولابعلىكلهالعالمصنعخنوم-الخالقالاله،أحرىلأسطورةوفقا

آوقاتحتىالتصوراتهذهاستمرتوقد.والحيواناتالناسخلقالطريقةاذ!لو

وآرواحآجسامالفخاريال!ولابعلىيصنعوهو،خنومرسوماتنرىونحن،متاخرة

.(7.)صوردالآطفالمنجددمواليد

الشمس.بقرصل!حرجالعفرب7لركمصورة
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-ح!دلا!((

السماوية.البفرةحليبيوضعالفرعوناليسارمن7؟رقمصورة

السماوية.البقرةحمايةتحتالفرعون26رقمصورة

--*ء
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التانحالفدل

ثالبانثيوا

بينالاتفاقيةفإنالكلماتهذهبخصوص

مصر،ملكالعظيهـاورمسيسالحثيالملك

.آماالفضةمناللوحةهذهعلىكتبت

بلادمنالألهةآلاف،الكلماتهذهبخصوص

تشهد...مصرمنالاتهةالافمعالحثيين،

.(الكلماتهذه)على

حاتوسيلالحثيوالهلكالثانيرمسيسقسم

.السلاماتفاقيةعقدآثناء

..سنقبلمنالهصريةاللغةمنترجمة

بيتروفسكي.
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حصحر!ء
قي2*،طكلهـ3+!د!
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؟لفصبا"
الظفىه

صنمة-وهذامتنوعةمصادركحنللآل!ةكمدحعنعبارذهوالنصلهذافيوردماجميع

قآبقدر،الكتابذر!متناجلحنكتبولذلكآتالمؤل!ويعتقد،القديحةكهمصر!لآل!هة!ميزذ

قدماصوعيفيوجدتولكندها،كسختلنةعصورفيتمتمكلتا!لآل!هةعنالمحتلنمةاقصورات

المصريين-

ونوتهجبهتفنوتشوه

وفقا.واحدذارو!نوكلصي،!ضرآلماعلىلو!/االملألبيالزوج(1أ"*1)صزردوتفنوتشو

كال!شوظهر-الخلقبدايةفيآتومآنجب!هاا!لآلثهةهذد،الثهرموبوليسةالكوتفنتمآذ

يحلقانآتوماستطاعفقطولمضلها،العالميالنطامكاله!ماعت-وتفنوتال!هواكا،

الكلحصةف!ور،بناحولساتقلبمعتصاثلآحياناالمنفيةالكوننشاةفيوتنمنوت،العالم

اخديححةاكصر3دياففيوتقلي!يا-ماعتتفنوت-وآتومفياندمجتالتي،ال!ولىدرك!لاو

الرطوبة.كال!ةتفموتعبدت

ألضب..-ء!3!."..ء!؟؟

،ا-*-9!ثا.اكاهـ
لإ.

11

اليمينالىاليسارمن.تفنوتوشوزواجاليسارمن77رقمصورة

توربش.ا،رع..تفتوتشو.توت

احت11سهصسا!تحملقياتا،اسياصذااعىصتحتضاصحغيف!اا.لإن!اتتراف-!المسيحياهـغ!و!ا*حرتزلائضمصاا

حهمااصطر1اسا،رغاتلاحححاالحدلتحصر:!الثخي.لسععحهالاالطهمي!ز،الضدلحظاصصرل!ا

4و
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))!
الصلحامية،الشمسيةالعين-رععينأصبحتفنوت،العالمخلقتمماوبعد

معالأرضعلىالآلهةفيهتعي!شكانتالذيالوقتوهوالذهبيالعصروحل،والقانون

ملكمن.وأولالأرضيالرشعلىالآخرأحدهم،وتبادلبالتعاقبالآلهةحكمت،(+الناسر

""اليابسةكلسيد11""طويلةولفترةالشمسأله-رع

مصرتركتفقد،اللبؤةشكلوأتخذرع،معتفنوتتشاجرالذهبيالعصربدايةفي

الصحراء.إلىكوش(،)بالمصريةنوباإلى،الجنوبنحوواتجهت

مهلك،جفاف،المصائببهاحلتالبلاد،تركتعندمالذلك،الرطوبةآلهةتفنوتكانت

الشواطىعلىالتربةنشفتالساطعةالشمسأشعة،(3)النيلدلتافيالمطارتوقفت

ضحلا،النيلوأصبح،النخيلشجرةثماروتوقفكالحجر،صلبةوأصبحتوتشققت

.والجوعالأمطارمنماتوا،والناسرمليةعواصفوبدأت

:وآمرهشوالإلهدعىرعالجلالةصاحبعندئذ

مكانها.إلىالآلهةهذهوأرجعالنوبافيتفنوتعنوأبحثأذهب

بحثشو،بسرعةوجدهاأنفي،ونجحأختهعنللبحثوتوجهأسدإلىشوتحول

شرجح،أنوأقنعهاتفنوت،حنتالنهايةوفي،ببلادهاحدثتمصيبةأي،طويلةلفترةعنها

مروجالمياهأروتوبسخاء،العظيمالنهرفاضحالامصر،إلىوصلاوعندما

،وانتهىمنعشة(السماوي)النيلأمطارالسصاءمنانهالتالدلتاارض،وعلىالحبوب

.الجوعوتوقف،الجفاف

كبيرةشمسيةأساطيرسلسلةالنوباإلىالشمسعينهروبعنالأساطيروشكلت

وتوتشووأحيانا،الحكمةإلهوتوتالقمرإلهالشمسعينوراءتوجه،وأحيانامستقلة

بأكملهالموضوعإنشاءوأعيد،صغيرةقطعبقيتالقديمةالأساطيرصيغكل،بعضهممع

الثانيالقرنفيمتأخراالحكاياتتلكصيغأعيدالثالثالفصلفي،أخرىمقاطعهن

.ميلاديوالثالث

المدلهصهالمصرلهالمنكلولوجحافىاع!يطللشكلخدمانهمنبالرغململمدلا،واصيحالإغرلوالمؤلفننالذهيىالعصرمصطحأدخل7

مدمرجفافالمصرىالذميىالعصرفىرو!الاوكال!،وحزقهصومبدونالذهيىعصرممفىرتف!لهلاش!اعصوفعهغدرجسوره

دمويةوصذاي!

مصرمنالجنوبيةالأجزاءأقصىقيراط!"الاتتساقطلا؟

http://www.al-maktabeh.com



!!الفول
ا!طائي"

أنجباالزواجا!قومن،(+-)صورةادامنهاتزوجالنوبهصحراءمنأختهشوارجعماوبعد

ونوتجبوآحب،(+!)صوردالسما"آلهةنوتوال!رضر،آلهجب.الآلهةمنالثانيالزوج

بدايةفيكانواك!ذل،متعانقينالعالمادوظثهراامعبطنفيوهماالبعض!بعضهما

بعضهما.معمندمجينوالورضرالسماءخلق

وهكذاابتلعت!هما،الشهمصهمرشروققبيلالصباحوفي،النجومنوتآنجبالمساءوفي

علىجبغضبال!ياممنيوموفي،سنةالىسنةومنيومإلىيوممنالآياماستمرت

خنوسها.تآكلخنزيردوآسماها،النجومآكلتأنهابسببنوت

يدبأنشوالهواءإلهودعا،وجبنوتشجارعنراضيايكنلمرعاليابسةكلسيد

وفاقفيالعيشيستطيعوالماذا:والأرضالسماءوقم،نوتوجبفيالذعر

حدا.علىفليعشوا

إلهالممنننم.!ونوجبالوسص!.فىالأرضعنالسماءفصلآسطوره2لأركمصوره

بيضاء،رمزوزةالأشفلفياليسارنم،وشاسموعلامةالنعامةوريشةيديهيرفعشوالهواء

رمزنومآو،!تتبكهيئةعلىآمونالأعلى.فيامو!هـرعالهمدسالطاتر0جبالمقدسالطانر

.نلفلبريطانياالهتحفةالعالمعلىلسلطةا

(+4)صوردالمخلوقالعالمفيالحركةودبالأرضعنالسماءفصل:رعآمرشونفذ

وضع،الفراغمأسمهويعنيلرع-أتوم،الإبداعيةالطاقةمجسداشويعتبرلذلك

سخ!!اوبا؟لآضآلهضاسممسالعدلمهصصرقرالزوجهد
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!عامهاطحمطثثر!لكل-ل((

مملكةكيالميتيختنق!لألكيو!لصغيرذخ!بيةتماثيلموتاهمتوابيتكيالمصريوق

هوا".يوجدالاحيث،ا!لأموات

-هحس"ألملهيروغليفيةعلامةوهذا.نعامةريةرأسهعلىشووبحمل

اعتلتسحاويةبقرذهيمةعلىنوت،والآلهةوجبنوتفيالذعردبشوعندها

الوقتذلك،وكحنذنوتيساعدآنشوالشصهمرالهامر،رآس!اداخعلوهاومنرضر،1!ا

ننهمولثهمعاراتآحدل!لكا/لارض!،الىينزل!االليلوفيالنهار،فيابنتهداتححاشويحسهمك

السماء-تساندالتي،رمزيةآعمدذاربعة

وتبدا،تتعببسرعةولكد!اا"لآرضر،علىنوتتمسكآتروجثهاتساعدتفنوتواحيانا

،نبتاتالىتتحولالتيالؤمطارهيودموعهـا،تبكيالتعبمر

الشصمرقرص!وتلد،ورتمحيتالبقرةشكلويتخد،جبنوتيغادرالصهماحوفي

تسب!التي-الجعلخنفسةمثلالشمهمهمرمعيسبح،المشرقالنورالهخبرى،(+،!)حزتد

كيالشمعم!رعوياخذ،لرعالشص!رقرص!وينقل،الذروةالىويصل،(!ل)صوتدبكرت!ها

.نوتبطنعبر-وذلكالسماويالد!رعبروينقلهالمقدسقاربه

أ!خ!

%%أ
أففة!إإ

؟.ص---+-

111

لو،!--

فو!وتحوم.الصباحشمسوللدالمساءشمسليهملعتوتالسماءآلهه7"رركمصروره

معب!رسوماتتضىءررمزيا.رالشرقيةالخربيةالجباللينماالنيلواديا*فدروا(ا؟علامة

.م.قا*رلللفرنوتعوددندرد.فيحتحور

52
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"اىل!فمل؟

وفي،(داا)صورذعببضخمةآفع!وهوينا!!بدبالشحسرآعداءالقاربي!هاجموآحيانا

فينوتال!لهةتختفي،رمليةعاصفةالصحراءمنتهمباوسحابةغطتالأيامتلك

يحلفإنه،القاربابتلاعفيال!فعىنجحت،وإذاعببره!قيلارعماولمدة،الجبال

ره!نلافىولسبح،عببعلىرص!نلرم!لانهالهفىرعولكن،الشمسيالكسوف

آتوموينزله/لآتوم،القرصريعطيالشحسرإله،العظيمةةم!مبيقومالمساءوفيالسطوي،

الولهق-لهراءماالى

ومحيتانوبيس

تماثل،بعيدمنجاءكمنتوتانحور()بالمصريةأنوبيسللألهالمهيبةالنعوتمن

والاله،لبوةهيثةعلىتفنوت-رععين،النوبةصحراءمنرجعتحيثشو،معانوبيس

آيضاوهو،محيتا!لآلثهة-اللبوذمعكزوجعبدآنوبيسوهكذا،تفنوتمعكزوجعب!نتمو

السماء""ماسكنعوتهيرافقوأحياناالسماء،دعم

قوىمنالبشر!عويداني،الصيادينوحامياله-الحرب،تيسمدينةالهانوبي!س

ال!بديالعدومعالمستمرصراعهفيرعويساعد،البريةالوحوشمنوالشهمرالظلام

مرفوعةاليمنىويده،تينكيرتديلثهمابالرسوماتفيهلك!تنو،عببال!فعىوهوللشمعمر

السماءتمسكآعمدةالىيرمزوالذي،عالرأسررغطاءويرتدي(؟())صورةرآسهعلى

.نوتالآلهةوهو

الالهةأكاليلمصروحامية،الالهة

العليامصرهما-متعاديتينمنطقتينإلىالآسرات،قبلماعصرفيمصرانقسمت

دولةفيالمنطقتينتلكتوحيدفيالفرعونقاموبعدما،161(النيلمجرى)علىوالسفلى

الشسللأل)منالعليامصر،وشمالجنوبالىمنقسمةادارياالبلاداستمرت،عركزية

عليهماأطلقورسمياوالدلقا(،ممفيس)نومالسفلىومصر،(ايتاويوحتىللنيلالتاني

مواضيعلمنطقيةوفقاالمثيولوجيا-علىآثرتالحقيقيةالتاريخيةالآحداث(،هذدال!رفسين

الحامية-الهةلهجز*وكل،ني"ازجالىانقسصتالكونبدايةمن،المصريةالمثيولوجيا

الوسط!مصريبرررتالعلحتا"!دابفياحيانا6

5ر
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لددم1!((

الآلهةحمايةتحتالبلادهنالجنوبيةالاجزاءوقعت

حارسة،وعينهرعابنةنخبتالرخمه،هيثةعلى،نخبت

الابيض،العليامصرإكليلفيالعادةفيورسمت،للفرعون

مصرشعار،المائيالزنبقآو،اللوتسزهرةمع(!ا)صورد

(؟+)صورذ.العليا

الثالثالقرن،انوريسللإلهبرونزيلضثال؟"رقمصورة

بطرسبورغ.سانتالإرميتاجمتحف،.مقعشر

وعينابنة،السفلىمصرحامية،وادجت-الكوبراالأفعى

مع(؟ا)صوردالأحمرالسفلىمصرإكليلفيرسمترع،

نبتةلونوهوالأخضر،يعنيوادجت1ماسم،(؟+)صورةالبردىساقوهوالشمالشعار

.البردى

لأ3"لأ*!كل-تج!س-"ير"زق""ئى"*"د-!"!حف

الأحمروالتاجالعليا،لمصرالأنجيضالتاج،اليمينإلىاليسارمن،تيجان3ارقمصورة

خيبرش.تاج(نميس)والكلفتا*رضين،وحدةتاجالبشنتا"11و،السفلىلهصر

وهو،الأرضينإكليلوتلبس،المصريةالحكوميةالسلطةوحرلستأشرفتالآلهة

واحدإكليلفيوالسفلىالعليامصرإكليليجمعوكأنهيمثلالإكليلوهذابشنتإ"،1"

وفي،أوريا"لمبشنت"لمإكليلعلىورسم،فيهاوالحكمالبلادوحدةإلىويرمز،(31)صوره
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"!ىل!فل؟
فيءط!؟

،حدأةشكلعلىوالأخرىكوبراشكلعلىأحدهماأوريا.مناثنتينقليلةهـالات

ورثواالذينللملوكتوج"مبشنتالموحدالإكليل،واللوتسالبردىمعمتحدتينوآحيانا

10الأرضين."أصحابفراعنةوهمالذهبيالعصربعدالآلهة

)سماوي(أزرقبلونالعادةفيرأس،غطاء1أتيف1)إكليلترتديالعليامصروآلهة

؟1؟"أتيفإكليل،(ا!)صورهآتيف11إكليلفيامونرسمودانما،والعظمةالإلوهيةإلىيرمز

مصرإكليلمعالأغلبوفياخر،إكليلمعاقترانهوأيضاالإله!رأستتويجهلمجمكن

.(17صورة،رعامورراسر)عطاءالشمسمرصمعأو(رصورةالظراوزيريسر،راسرعطاءانتشارازتك!او)العل!ا

جتوادعين

،(الربيعفيالطبيعةواخضرارانبعاث)تمثلالباعثةيعنيأيخضراء،وادجتعين

منالكثيروتحملتقريبا،القديمةالمصريةالمثيولوجيانماذجلتمايزتخضعتعقيدا،أكثر

عنالكشفالصعبومن،الرمزيةوالرسوماتالأساطيرمنالكثيرفيوذكرت،الصفات

وادجت،بعينالمتعلقةوالتصوراتالرموزلذلك،الفصلهذافيالنموذجهذاأهمية

.الكتابهذافصولامتدادعلىالقارئيجدها

!!صم

سلة-فيتتريعوالالهة،نخبتوالحدآةالكوبراوادجت:الحاميةمصرآلهة32رقمصورة

للابدية.يرمزالدائريوالخاتموالازدهارالسلطةالىوترمزوالصولجانالحكم-االسماءا11علامة

!!!ث!بر
نو!!!ي
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))!
الهمشممكلرعينآورععينتمثلحور،وعينرععينهماوادجتلعينرليساتحوهرات

معتتماثلفانهالذلك،ايروآ-اربوكشكلعلىال!غلبعلىوترسم،والحكمالقوة

كلوتقتلوالقانوتالعدالةآوريا!ينتحرسر،السفليمصرحاميةرادجت،الكوبراة!لا

ةه!لاشكلعلىبآجنحة11،ا.دآوريا)خرصرسحتآشعتها،لواسطةالعالميالنظاماعدا"

!ينتماثلت،آوريامنباتنتيناكحوناكليلتوجالنتكلر،قوفمناموتعنتدافع.تج!داو

محيت،،تفنوت.الجوةنتهمكلعلىهته!لاوحتحورورسم،نخبت،ماعت!مأيضاالعشصعمر

غمرها.وسحم!

ايزيسروابنحورآوزيريعهمر،ستقتلعندما-الموتبعدالانبعاتحورعينوترمز

الطبالهو!جمعهـعااحزاء،الىستقطعثهاالتي،عينهوكمنحه،آبيهانبعثاوزيريعم!،

فيالموميا*وانقهمشعت(+1)حزكأدوادجت!ينشكلعلىوالتححيححة،ىي!لاوانبعث،اه!محلو

الطبيعةتنبعثكما،ال!مواتمملكةمنآنبعثالذياوزيري!مر،معالآمواتوتماثلالقبور،

نآنستطعلمالحالاتآغلبفيالتميمةوظيفة)بالضبطالربيعفيالنيلفيضانبع!

حورعين-وادجتعين،(التميمةعلىقرآتالتيبالتعاويذ،رم!لايتعلقما،لقدرنعرفها

والعينشهر،كلالسماءفيتنبعثالتي)القمر(،-الصقرلحوراليسرىني!لامعتماثل

منالصباحفيوتنبعثالمساء،فيتموتالتي،-العثهمممساليمنى

الهمشرق-

عثرتعويذةوهذه،لحاميةامصرلبئواوادجتعين؟؟رقهـاصورة

الهتحفعشر،الثامئةالأشرةةامونعنختوتمقبرةفيعليها

.لقاهرةا،المصري

القرن.ابيسبراسانسانشكلعلىتوتلقثال؟4رقهـاصورة

بطرسبورغ.سانتالإرميتاج-متحف.مقالسابع

5ء

س"+*!5وءص*كرـه***!.*"*

ءصصء*"ه!م*
!*ءهصضه*"-**،**ءص!ء،*:

!ح*يم"-ء"*!صر"ض*،
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؟لمطصسلىلىا"

سنتهماتوزوجتها!كمةإلهالقمروتوتإله

القمر،كإلهال!سراتقبلماعصرفيالقديصة،كانمصرالهةآحد)جحوتي(توت

انسانهيتةعلىيجسدتوتآصب!بعدوفيماحور-الصقر،اليسرىني!لامعيتحاثل

انساتهيتةعلىونادرا،(!+ردأصؤرباحهيتةعلىالمقدس!وحيوانه()صزرذد\آبيسرلمجرآسر

رآسركيتةعلىآوريا!حالشصس،وقرصتيرانقرونعليهمشبكغطا*رآسصعوعلى

ابيعمر.

.الفاهرة-المصريالمتحفعشر.التاسعةا*سرة.رباحهينةعلىتوتلضتاو35رقمصورة

غص!يده-وفيالزمنعلىمسيطرآنهبرمزيجسدماغالبالذلك،الزمنيحسبتوت

كلويعرف،والطبوالسحر،المعرفةوحامي،الآلهةرسول،رعكاتبوهو،النخيلشجرة

مجموعةتوتوضع،والغيبيال!رضيالعالمفيالموجودةوالتعاويذ،السحريةالكلمات

محكمةفيالآمواتمصلكةولهي،المحاكمفيويشارك،والعلياالسفلىمصرقوانين

المحكمة-قراراتويسجل،أوزيريس

ه!-
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الد!م!((

رسومات.توت.سيشت.الفرعون،آتوماليمينإلىاليسارمنإشيد.شجرةلأ6رقمصورة

.العشرونالأشرهرمسمس:ماعهمن

لمو!الفضىالقارب

-ا"م).لأفقاءا!رما

الغيب،عالمفيالليليالسماءعبرالآمواتآرواحينقلالقمر-

الشجرةالآلهةهذهتمسك،والهندسةالكتابةحامية،اسشاتا!مالآلهةتوتزوجة

تشرقوعندماجديدافرعوناالأرضعلىتلدعندماإشيد،-شجرةالمقدسةالسماوية

تمومنالجديد،السيدأسمالشجرةأوراقعلىتسجلتا!فمسفإن،العرشعلى

التي،التاريخيةال!حداثالشجرةأوراقعلىأيضاويسجلالخلود،الفرعونيمنحون

)صورد!؟(.المستقبلفيستحدثوالتي،الماضيفيحدتت

معروف)غيرنجومسبعةعليهغطاء،رأسهاوعلىامرأةهيئةعلىسشاتوجسد

الآلهةيدوفيالنمر،جلدترتديوأحيانا،البردىورقمنإكليلفيآوالرمز(،هذاآهمية

وقصب.وألوان،لوحةوهيالكتابةآدواتأونخيلغصن،كالعادة

إلىت!قلالموت!وأرواتالسصاء،يىيوحدالمولىعالمأقكافم!.حعلوماهـغيرمنتهالما!الت!،لهصالع!المصرل!لتصورأتنرلهقا!م

الآرخرلهح!المولىعالملعكلالمولرعالمرم!اسآوفرالمصورا!،لغكلرهـمذديع!وقعما،التجوم

كا!
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"ا؟لف!لىفى
حتحوروسخمتالألهة

تجسيدهاوتمعبدت،لبؤة،،برأسبتاحوزوجةرعبنتهي()القويةسخمتالآلهة

الهةو،الرحمةتعرفلامرعبة-أوريا،ال!فعىفيالكامنة،القوةتمثلوادجت.كعين

وتعاقب،الشريرةالعفاريتقويمنرع،الكونسيد،العظيمأبيهاعنتدافعالعذاب

والبحر،والأوبنة،،الجفافيجلبسخمتللألهالمرعبالغضب،ذنوبهمعلىالبشر

.(ا!)صورذ.والحروب

سخمت،عنكليامغايرةبصفاتحتحور،الآلهةوهي،لرعالأخرىالبنتوتتصف

،والفرحوالخير،،الحبالهةحتحورأنحيث،تماثلهمامنبالرغم،الشريرةاللبؤة

الصباياوصايتهاتحتوكان،الحيواناتوجسدتالأمومةحامية،والموسيقى،والرقص

حاميةوهي،سعيدةبؤرخلؤعلىوتساعد،سعيداالزواجيكونبانوتهتم،وآزواجهم

يعانون.للذينومساعدةمقدسوضع1فيالحملىالنساء

؟

حتحور.ا*تهة37رقمصورة
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ل!دح-!((

،11+در!ص)آوريامعشمسولقرص!بقرذبقرونامرآةنتكلكلعلىحتحوروجسدت

الآدواتهوالطيبةالآلهةرموزآحدلذلك،والرقصالموسيقىلحتحورويخضع

تلكيدصلعتو،متحركمحوريمعدنياطارمنوتتكون،-خنتمخينتمةالموسيقية

ل!لإلهةالكبرىالذهبيةالخشخينتمةوضعت،بسريبوجهقطةشكلعلىالخشخيشة

لوجهالقطةواعتبرتنيجيرت(1-ا،-تاانوت-)بالمصريةدندرذفيمعبدهاكيحتحور

وحتحور.رعابنهوأيحبىالموسيقىهلاو،(+،)دررص)اضيآومعبدهاالآلهةرعزامرآة

تقفحيث،الشمس!ينجوهرهامنوحتحور.عينهفيالمحبوبةرعبنتوجسدت

الطريق.فيبهمتلتقيالتيال!عداءجميعوتقتلالآبديةقاربمقدمةعلى

آمنتت،-حتحورالغربالهةدورفيحتحورتبرزحياناو

**إلالمساءشمسالآفقوراءماتطلق،الغربيةالجبالعلىتقف

""جكلبر".الغيبعالمبوابةعندالمتوفينبآرواحوتلتقي،الميتة

حابي

يجلببأنالفيضانامروالخير،الطيبالنيلإله

لكي،الشواطئتجفلابأنيهتمللآرض،وهوالخصوبة

عشباالمروجفيوكان،وفيرامحصولاالحبوبتعطي

ومنحته،المحبوبةال!لهةأحدهوحابيفانلذلك،للمواشي

عظيما.مجداالمصريينابتهالات

متحف،الحديثةالهملكة،حابيدقتاللمأ؟رقمصورة

.الفتيكان

لهستهماتمعتماثلتماوعالباصاعت،ا!لآلهةأيضااعتبرتتوتوزوحة،توتابمةوسالقا،أختلسنماتأحيانايعد7
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"االمفصلي
الثانى"

وبطنومنفوخبدينمسنرجلالسايا،وهذامصرحامية،نخبتالآلهةالنيلالهزوجة

مالية،نبتةرآسهعلىويحمل،عصبةفيالسمكويعطي،(11)صوردنساتيةدو!نومترهل

الذيآخضربلونآو،آزرقسماوصبلونحابيتمثال،وزخرفهبىديمنال!غل!على

الفعضان-بعدالطبلعةلمجبعت

الهكانام!نعسيماولا،النيلوجنوبشمالحابيللإلهجوهرينيميزونواحيانا

نونمعحابيويتماثل،اللوتسو.النصجلدمنرآسربغطاءجسدفقدالآعلىالنيل

الخصوبة.كإلهآوزيريسرومعالساكنةكالمياه

وآنهر،ةطا!سببأسموهوالمصريون،حابيأيضاالنيلعلىالمصريينقدماءوآطلق

)صوردالأفعىمنبعهويحرسالآموات-دوات،مملكةمنالعظيمالنهربداية،العظيمالنهر

الاول.النيلش!لالعند،سيلسيلجبلفيمغارةفيحابيالإلهويعيش،أ-!،)

!ك"+ص!سهمحسهمسعهم!كا*"حرو-*!"لأصكل"س!"

النهمل.منبعتحميالأفعى39ركمصوره

4ء
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الثالقالفول

!بحلةار!علا

...ينهارمصرتاريخ

امتدادعلىةد!عتموسلطاتسلطةبللأعصورهاامتدادوعلى

عصورها

،بالتناوبوغالباواضحالنظاماويصبحةعظيمةفرديةوقيادات

موحد.آولالحالواقعفييكونآنمينسالملكيستطيعلكي

والوح!ة،مبكرةبوحدةذلكتقدمةالانقسامآشفىالذيوهو

...منمسمةكدماالأكثر

....إلهيةآسراتحكمتالأولىالوحدةفي،!قفالقولويمكن

البعيدوضعتالماضيفيالوهميةوقبل،الروحانيةقبلهذا

.اللاهوتوعل!االأشاطير

خوتها،.وآيوسف،امان.ت

مملكةعصرآبتا.سقبلمنا*لهانيةصالترجمة

والقمريةالشمسيةلسنةاالأرضيةرع
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!!ضج!ث!!ح

طهم!!لأ!ح!!؟بخ؟ع!

لآليلم!!

*8!:،!+

؟**.!..*
مت!،ةع."

ا*4؟!؟؟"،ئي

،.*.4؟**لكؤمبوي

،ري-/.*،؟"*!7!:"!إ:"!ءأك؟.*،!
"*"فئبر""!

"كايقد.6،"وحفىزولأ*!لهوك!لأ،""*+"

بر*+ش*ض!ءبى!*44

"ءلآ/!!طئمك!يرفتر،*"!مح!،ىي*اكلو،!4لم1
كاء*"ص.!كل،

ء!لي".7.؟ص.خ".كل

هـخ!لأكيرء!"إ،صص؟لأ!*رتي+"؟*جف!

ثبم*!!صط!ى
!3.*.
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؟لع!لىلف!ا"

والقمريةالشمسيةالسنة،الارضيةرععصرمملكة

11نوتاأطفالولأدة

بدايةالأرضيالعرششغل،الارضعنالسماءشووفصل،العالمخلؤدمبعدما

الليلفيونامهليوبوليسفيالمقدسةبنبنتلةعلىوعاشرع،الآلهةسيدالذهبيالعصر

مملكته،فوقحلقصقرهيئةعلىالسماء،إلىحالاطارالصباحوفياللوت!مر،آوراقفي

إلىسنةومنيوم،إلىيوممنوهكذا،الجفافيبدأعندئذ،ال!سفلإلىيهبطوأحيانا

.أخرى

القمريةالسنةفيمايساويال!ياممنقدراالشمسيةالسنةفيكانالوقتذلكوفي

فصلأسما.جزءكلوآعطىأجزاء،ثلاثةإلىالسنةقسم،الزمنإلهتوتالإله،يوم36لأ

السنة.ظهرتوهكذا،والمحصولوالتحاريق،،الفيضان

ظهروهكذا،يوماثلاثينإلىجزءوكلأجزاء،أربعةإلىفصلكلتوتقسمثمومن

ويبدأتوت،شهروهوالفيضانفصلفيشهرأول،السنةفيشهرأولوأصبحالشهر،

مخر،تبى،،حويكأتير،،يفوب.روهشلابقيةجاءتبعدهومن،الشمسيالانقلابيومفي

مسورى.،إبفيبينيبحون،،فرموتي،فمنوت

وتعايشمنه،بقرارالأرضعنالسماءفصلشوأنوعرف،غيوراالشمسإلهكان

السنةمنيوم؟60علىلعناتووضعرع،فيالهيجانودبجب،معالليلفينوت

الأياممنيومافيأطفالاتنجبأننوتتستطعلم.لذلكالشمسية

وعدها،نوتشكووعلىاستمع،يساعدهاأنوتترجاه،توتدعتبتهورالسماءآلهة

.بالمساعدةتوت

نأيستطيعالآلهةمناحدلابأن،الجميعمنأفضلتوتعرفالوعد!"هذانفذكيف

كلمةأمامسحرأوتعويذةأيفاثدةبلأ،الشمسالهةوضعتهاالتي،اللعناتتلكيغير

مخيف.وغضبةالسيد"مناقضةهذا-علىالتجاسرالممكنمننعمرع،

!تقوعةمصريةنصوح!منمتفردةقط!ومن،إيزيس!عنمؤلفهفيبلوتارخبهاأحبرناالتيالحكايةهذافيصيغوضعتا
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-لددم1!((

الممكنغيرمن،يعملكيفعرفطويلتفكيروبعد-ا*لهةحكماءآح!توتآرسل

.رعلعناتعليهاتسريلا،جديدةأياماخلق:واحداشيئافيبقى،اللعناتإزالة

للتسلية،الحشي!ث!فياللعبعليهاواقترحالقمر،لزيارةآبيسهيئةعلىتوتوطار

العالمهنجزء72/)حدالقمروتوتوضع،ممتعةاللعبةتكونلكي،التشوقولاجل

وآطوعاوالقمر،مشقةبدونالحكمةإلهوانتصر،القمريةالسنةمنيوم360منهاوكل

ذلك.تمنيدفعأنواضطر،كراهية

القمريةالسنةالآنولغايةالقمر،عندمنأخذها،أيامخمسةوضعالمنتصرتوت

يوم،365منتتكومأصبحتوالتي،الشمسيةالسنةإلىوضمهايوم،355منتتكون

شهرأيهنالسنةرأسقبلماأيامتعد"لمتوتوقال،أيامخمسةالقمرخسر

فيالشمسيالفلكيوالتقوبم(33)السنةتقوبمتواصلبينبالفرقيؤخذولم

الأعياد،جميعالسنةتقوبمبدايةمعسنواتأربعكلوضعلذلك،المصريالتقوبم

الشمسياليوممعللفيضانالأولالشهرمنيومأولتطابقوبالتالييوما،وأضافوا

الج!وجورجى(،)لودم!انى+ا،"اسنة1460مرةلأولالنيلمياهارتفاعوبداية(!7)صوردالصيفي

الشمسية،السنةأياممنيومكلمعتطابقيومأولتقوبمكل،السلسلةهذهنهايةوفي

ملك.مق238عاموفي،وهكذاالشتاءفيوالصيف،الخريففيالربيعأعيادجاءت

،ال!سنواتوتعدادالفلكيالتقوبمنقلبمحاولةقامالثالثبطليموساليونانيمصر

منشديدةمقاومةواجههالإصلاحهذاولكن،الكبيسةالسنةإدخالفيقرارواصدر

.الإصلاحذلكينجحلموبالتالي،الكهنةقبل

وجدذلكجانبوإلىوإداريا،رسميا،كان"السنة،تواهانمعالتقويمهذاومثل

)بارتفاعالأعيادوأوقات،الزراعيةبالفصولوالأيامالشهورأحصيتحيث،شعبيتقويم

التقوديمإلىوالأعيادالسابقةالشهورأسماء)ترجع،(الحبوبحصدوبداية،المياه

وأرخت،عددياتحديدهاودمأسماءهنالكيكنلمالرسميالتقوبموفي،(الشعبي

سيد،العظيمحكمهسنةالممثال،الحاكمالفرعونحكمبسنواتالتاريخيةالأحداث

عشرالسادس-اليومعشرةبهناء،ونعم،عليكموالسلام،حيهونبماتر-نعمالأرضين

."أالمحصولفصلمنالثانيالشهرمن

*
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"أ؟لفول
ا!لالث"

إلهلعناتسماعيحضرلم.رعبزيارةتوتقاموبسرعة،جديدةآيامخمسة

قبل،مراتخمسكلفي،واحداط!لاتنجبآنجديدمنتحكلكنتالسماءوالهةايشمس،

البحدتى،حورالثانياليوموفيآوزيريس،آنجبتيومآولفي،الجديدةالسنةرآس

نفتيس.والخاصس،إيزيسالرابعوفي،لستالثالثواليوم

وفيالسماء،أطفالالكبير،التاسوعالهةمنصغارالهةآربعالعالمالىظهروهكذا

.النجومآنجبنوتالإلهفإنتوت،قبلمنالأيامخلقحلعندما،القادمةالسنوات!ميع

وعببرع

ا+)والعتمةالظلامقوىمعرعصراع

)اد()صوردعببالضخمةالأفعى،للشمسالأبديالعدو،العرشعلىرعتربععندما

معمعركةفيرعودخل،الشمسإلهعلىهجم،(اد)صوردلوكوت450طولهشرير،عفريت

سيدالنهايةوفي،مغيبهاحتىالشمسشروقمنأيامعدةالمجزرةاستمرت،الأفعى

،خطيرةبجروحمصابةكانت.ميتةتكنلمالشريرةعببولكن،عدوهعلىانتصرالكون

ليلةوكل،الأرضتحتىث!يعتالوقتذلكومنذدوات،إلىوأبحرتالنهرفيوغطست

.الشرقإلىالغربمندواتعبرسباحتهاأثناءالأبديالقاربعلىتهجم

العبب.4لأرقمصورة

إلىحولهمالأريابربالنهر،وجاموسالتمساحشكليتخذالمف!مسإلهعدوغالبا

شو،.أخرىآلهةيساعدهذلكوفي،والقانونالكونيالنظامعنتدافعلكي،عرمرمجيش

لنهوالح!لمهالع!المصرلهالدولهعصرمق!خدلفهمصادرالآسطورةاهذدكىاس!خ!م+

7ء
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،ماجالضخمالتمساحقتلوارعمعوبالتعاون،مافدتالشمسوآلهة،ونوترع،ابن

.(د+)صورذبالرماحطعنهتمحيث

علىوتهجم،الشمسعلىتقضيآنجهنمووليدالشريرةالقووالاغلبعلىوسعت

الؤفعىجرائمآحدالعدو-علىيقضونورفيقهرعولكنآفعى،هيئةعلىالاتديالقارب

.(داالكبير)صوردالقطل!شواتخذ،هليوبوليسفيرعقتل،الضخمةالملونة

أورياالكوبرا-تقضيفقط،الخصومالشمسرإلهعندالؤفاعيبينمنيوجدولا

تجولآثناءالؤبديالقاربعنتامحن-الأفعىتدافعبآشعتها،رعآعداءعلىنجفسها

الفرعونفيهادفنالتي،فيفيمقبرةرجس-ترم-الآفعىالآلهةوتحرس،دواتعبررع

المتوفي.

ا!نحة)!(والشمس،حورالبحدتىعنأسطورة

ومعهالنوبةإلىحوراحيترع-الشمسإلهوصلالأرضيةالمملكةمن363سنةفي

عنراضيغير،الظلامعفريت.مؤامرةحبكتمصرفيالوقتذلكوفي،مخيفجيش

بحدت.مدينةحامي،نوتورعابنحور،ذلكعنوعرف،لعصيانوتتحضر،رعحكم

حوراحيت:رع-لأبيهوقال،رعقاربفيالبحدتىحوروكان...قاربهفيرعأبحر

السيدجبروتضدالشريرينالأعداء،أرى

الأفعى.يقتلقصلىهيئةعلىرع4ارقمصورة

(مقالأول)القونإيدفوفيحورمعب!جدرانعلىصعلقةالأسطورةنصوحر؟
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"!ل!فمل؟
؟ثثالمث"

قرصشكلحوروآتخذالمشامرين،ضدبمعركةيقومأنحورالشصسإلهوامر

للمعركةوتجهزالاعداء،معسكركشفال!علىوصالسماءإلىارتقى،المجنحايشمس

ضدهم،يتوربدأوهكذا،الظلامعفريتعلىهجمواوهكذا،الحربهتافالمحاربايتومنح

حي.رآسآييتبقىولم،لحظةفيكلهالعرمرمالجيشوقتل

الآلهة-،عشتارتوأبنتهحوراحيترع-ودعىآبيهقاربفيالفخورحوررجع

العداء،حولوتدورتبتسملكي،المعركةمكانفي،الحربيةالمركباتحامية،المحاربة

جلالعها.وتوجه!

.لتوترعوقال،الجث!ثاستقرتحيث،طويلةلمدةالواديوحاشيتهالعالمسيدوتأمل

ادجبو.جديدمنتسمىسوفالمناطقهذهلذلك،معاقبتهمتمأعدائيأنيعنيهذا

.رعبحضورالتمساحيقتلحورالبحدتي42رقمصورة

ضدالشريرينمنالكثيروبقيه،المصريةالأرضعلىرعأعداءكلحوريدمرلم

منهناكومن،حابىمياهفيواختفواالنهروجاموستماسيحإلىتحولواوكلهم،الملك

رفاقه،معالبحدتىحوروصلعندئذ،الأبديالقاربعلىيهجمونأخرىمرة،الكمين

عدوا.65)وخطفواالنهر،وجاموسالتمساحباغتواوهم،...حربةكقاذفوتتبعوه

وجلسا!سعالش!صقرصشكلحوراتخذأخرىمرةالباهر،النصرهذاوبعد

الأعداء،ليخيفالإوريا،منكاثنينوادجتونحبتمعهوأخذ،الأبديالقاربمقدمةعلى

والعليا،السفلىمصر،أنحاءجميعإلىهربالذيالعدو،جيشالشمسيالقاربتابع
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؟لمدم!((

نومفيال!خيرةالمعركةكانتدمويةمعركةوآكثر،المدنهنالكثيرعلىحوروانتصر

آسيرا؟3)وخطف،العفاريتبينكبيرةمجزرة()هناكالبحدتى-حورآجرى،مرت

!ر()صئدرعقاربآماموقتلع

مرةالبحدتىحوروانتصر،ساعةلمدةتعاركوالست،جهـنموليدحورعلىهجمعندلذ

فيسهمهوغرس،مرتنومفيرجليهمنوسحبهبالقيود،وكبله،ستواسر.آخرى

ضر!لاإلىودخلتآفعىالىوتحولواال!شرار.آنفاذم!دذلكمنوبالرغم،وظيرهرآسه

تشاهد.لمذلكوبعد)مرت(المدينةهذهفي

قرصمنلينتقمتوتحوراحيترع-آخذالشر،قووعلىالنهاثيالنصروبعد

حور.مآثركذكرىمصرمعابدجميعفيرر()صوردالمجنحال!شمس

،،،هـكللا!،

ء،19اللاا.!م

لأ-*110،!ث؟ال!\ا0لك!راااب!"إ؟أإإ

؟ا
ا

رعآمامالتمساحيقتلبحورالذيارضيايجس!الفرعون4؟رقمصورة

!.م.الأولالمرندت!ره،فىحمحورمعب!من

النوباإلىحتحورهروب

حوراحيت،

اتوتالحكاية(الشمسيةلعيناعن)آسطورة

إليهاالإحسانأجلومن،(ر!)صوردكثيراابنتهأحبالعظيمحوراحت-رعالإله

شكلواتخذتمعه،وتشاجرت،أبيهاعلىغضبتالأياممنيومفىولكن،عينهجعلها

)العرنلمدنيردله!تلخردالمطاالآدابمنمآحوذها"لاسطوردوهذدفعط،لهطكلشكلعلىس!عبا!!سطوردأ!ذدلهمهالع!ة!صأاجمم!ر

تنمنوت(صرتماتتتححتحورأنحيث(ديصلى1الثالثالثاني
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؟لفمحلىلمم!ا"

ورغب،بنتهعلىغضبهوهدآ،يحنحوراحيت-رعبدآ،النوباإلىوهربت،بريةقطة

الىيتوجهآنوآمرهتوتالإلهنفسهإلىودعىمصر،الىحتحوريرجعآنفيالإله

استيالها.وتنسىيرجعها،لكياليهاويتحدث،تفنوت-حتحورعنهناكللبحثنوبا،

الأوريا.منآننمينوفيهالمجنحالشمسكرصد4رقمصورة

النوبة،صحراءإلىوتوجهصغير،رباحشكلتوتوأتخذ،العالمسيدقرارسمع

الظبي،تصطادبريةقطةشكلاتخذتالتيتفنوت-حتحور:الهاربةعلىعثروبسرعة

رع-أبيكالنوبيةالقطة.وقالامامهاوانحنى،الآلهةعلىتوتالتحيةورد،(دم)صورد

أنس،الغضبقلبفيأنتليس.العالمهذاأحملي،عميقحزتفييعيشحوراحيت

مصر.إلىوأرجعياستيائك

أسمعك،أنأرغبلاأنا،الآلهةبتكبروتستجيبالحقير،الصغيرالظبيينصرف

سأفترسك،،هدوئيفيتتركنيلموإذا،أنصرف

"1،!.الآلهةأقووآنا

-.لم6تفنوتغضبأمامتقفمقنعةحجةأيأن،فهم

ةصالمساعدةيتوسلأنتوتوقرر،فاندةبلاستكون

-(تذكرحذرا.كانالحكيمالإلهولكن،الغابةمن

تحدثإذااستيائهاهنوخاف،تفنوتتهديدات

11(0فارغاكلأما

!لا

ا*شرةوحتحور،حوراحيترع45رقمصوره

عشر.الماسعه
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))!
رالهعةآنكاعرفوآنا،مذنبوكانهمعهاتحدثوبعطف،النوبيةالقطة،تلمسنيلا

بانتقاميعاقببدكلمنشرير،عملوآي،تمزقنيآنتستطيعهل،الآلهةكلمنوآقوو

بآنهابمسبالحدآةعاقبالكونسيدآنكيفاخبركأنترغبهل،العظيمرعمنيآتي

لأ"بجريمةوقامتبالقسمآخلت

.الرباحوآجابت،القصةهذهيسعآنكثيراتفنوترغب

-تحدث.

الشجرةاغصانفي،الحدآةشجرةأعاليعلىوعاش،الحكمةالهبدآ،وهكذا-

وعاشت،العشمنيطيرآنخافولكنه،فراخفيهاووضع،عشهوبرم،الفاخرة

،الحدآةتخنقوالجذوعتتسلؤآنوتستطيع،الجبلسفحعندآخرىقططمعقطة

.الحدآةتحضرأنقططهاوتستطيعوكرها.منتقلعلاولكنها

للقطة.الحدأةقالتالاياممنيوموفي

آطفاله،آطعاماجلمنيخرجمناواحدآي،رعالإلهأمامونقسمطيبيهت،جيرانفلنكن

أطفاله.يمسلافالثاني

ماعتوريشةةالعليامصرحاميةنخبتالأعلىمنتفئوتةحتحورتوتة46رقمصورة

الكوني.والنظامرمزالحقيقة

ذلك،علىليشهدالشمسإلهودعت،الحدأةاقتراحعلىبسعادةالقطةوافقت

وتعاهدا.

جهـ7
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؟لمفول"
؟ثطلث

بذلكوعرفتآفراخها،لؤحدوآعطتهالقطعن!منلحمقطعتالحدأةآخذتومرة

منالحدأةطارتعندما،لحظةوانتظرت،حدثمهما،تنتقمأنوقررتواشمأزتالقطة

.الحدآةفيمخالبهاوغرست،الشجرةإلىوصعدت،عشها

لنفسي.أحضرهالموأناوآخذتها،،بجرحأصيبت"اللحمةهذهلكأينمن-

تنتقمآنآردتإذا،قططكعلىآطيرلمآنا،التعيسةالحدآةوصرختآخطى،لموآنا

فليهلك.بقسوةسيعاقبوأنه،كاذباكانالقسمأنرعشاهد،وأخواتيأخوتيومنمني

آبنك.وأبنآبنك

آحدلاآنالحدآةوشعرت،مخالبهاوبسطتخجلتالقطةأن،القسمأثناءوتذكر

.ضر!لاعلىحجروسقط،بجناحيهاورفرفت،عشهامنقفزتالخوفومنيساندها،

المراخوبقيت،فردهافيتنجحلمفانها،بجناحيهاالحدأةتطيرولكي،صغيراوكان

.الارضعلى،الشجرةعلى

غيظا.الحدأةواحتدمت،الشجرةعلىأبنهاوشاهدتورجعت

لي.طعامامخالبهوستصبح،سأنتقموقالتصرخت

".!--؟

*!ك،كل
!.*،"!ي

أأ!رمرا!بمه.الم

؟م---!
،؟"!+""---

:ص!،!خ-كر..كر

-أث!كلدش!

السماوية.البقرةعلىيجلسرع47رقمصورة

وفي،الأيامومرت،بالانتقاميفكروكان،القطةبهاتقومخطوةكلراقبطويلةولفترة

،الشجرةعلىالحدأةطارت،قصيرةلفترةوكرهاالقطةغادرتعندما،الأياممنيوم

فراخها.وأطعمتقتلتها،عشهاإلىوجلبها،قططهاواصطاد

سك!
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لمدم1!((

وأنت،مقدسقسمأعطيناكنحنرع51:الشمسالهودعت،بالقطةحلتمصيبة

بيننا.آحكم،بالقسمخلتالحدأةآنكيفشاهدت

يدمرأنالقصاصالعفريتوامر،الانتقاموقرر،شكواهاالىالكونسيداستمع

السوريينأحدشاهدتالحدآةآنفي،هكذاالانتقامآعمالوبدآت،القسمحانثرآس!

لحمقطعةوآخذتالموقد،الىالجاثعةالحدآةوطارت،طريدةجبلسفحعلىيشوي

فحمة.اللحمبقطعةالتصقتأنهتلاحخ!ولم،عشهاالىبهاوطارت

المساعدةلطلبفراخهاتترجىوهيفاشلةومحاولة،الحدأةشرآشتعلوهكذا

إلىواقتربتالقطةتلكشاخت،بالكاملالشجرةواشتعلتخلفهموسارت،للانتقام

وقالت.الحريقمكان

وقتلتعليهموهجمت،بأطفاليتتربصينطويلةلفترةآنك،رعالإلهباسمآقسم-

السابق.المرةفيتحميرهممنبالرغم،أفراخكألمسلاالآنوأنا،غدرا

الآلهة.أمامأنحنىوديعةبصورةوانقطاعبلأتوتتكلم

عواطفوأثارالصغيرالرماحصاحمنك،أستاءلمآنارع،الإلهباسمآقسم-

تفنوت.

حزينة،وجهملامحوجعل،ابتسامتهتوتأخفىفقد،الأولالنجاحعنراضياوكان

.وقال

بي،الضررتلحقلمالنوبيةالقطة،بدونكحزينشوزوجك،البديعةالعظيمةالآلهة-

.توتيمسلاأنثانياقسماتفنوتوأعطى

لذيذآطعاماعليكأعرضأنأرغب-بحرارةتوتنطق،السخيةالآلهةوبفضلك-

سريعرفلااخر،طعامأيإلىتتطلعأنتستطيعلنبعدهاومن،ورائعآ

غادرتها(.التيالبلدتلكفيمصر)فيالاتحضيره

هديح:لهاوقدمطبقالآلهةأمامتوتوضعالكلماتهذهمع

الجميل،جسدكلأجل،بمهابةالمتملقالرماحصرخ،الجميلوجهكأجلمن-

العالمفيطعاميوجدال...عنهتحدثتالذيالطعامخذي،سعادةتشعالتيونظرتك

منه.أفضل

يه7
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الف!لىلت!ا"

عنمعبرةونظرتها،وجههاوآشع،وتذوقته،الطعاممنتفنوتحتحور-اقتربت

سيا.توتإلىوأرجعت،ايسعادة

.عالبصوتوقال،المهيبةضحكتهتوتوآخفى،2الآلهةجموح،آردعكآنا

الشر،علىبالعقلانتصروالحكيمالعظيماذ،رعوبنت،بالقلبانتصرتآنت

ويوجد،الوطنحبيعادلشيءلا،الكونفيالموجوددالاشياءكلالآت.من!اسمعني

الماءفيموطنهالىويقتربمهجرديغادر،لثهماخعندما،التمساحوحتى.فيهولدت،مكان

غنياتعيشأنمنآفضل،وطنكفيفقيراتظلآنالافضلمنعام-وبشكل،يموتعندما

الغربة.بلادفي

أكبر.بصورةوتحمست،اهتمامبكلاليهاستمعتحتحورآنظر،

يعزف،عينيةوحركالسماءالىيديهورفعهوصرخ،الهروببعدسيسودظلامآي-

ينتظرحدادفيوأحباك،حزينينمطربيك،بأصابعهميرنونلاالوتر،علىموسيقيك

منهربتوعندما،عليكبالحدادتوشحواالعالمونبلاءآسياد،نوركوال!ث!بابالشيوخ

آزدادآتومبيتوفيرحيلكبعدبعيدكيحتفللم،الفوضىسادتالوقتذلكمنذمصر،

ولا،بالحزنمصابينوالرجالالنساء،000الاحتفالاتمعبدكفيتقام.لم..الشجن

.الجميلاتالنساءتضحك

هذايبقىولم،بالدموععيونهاأغرقت،وجههاأسود،العذابمنتفنوتقلبأشتعل

جعلالعكسعلىبل،سعادتهالصغيرالرماحيظهرلم،توتوجهفيملحوظغيرالامر

عال.بصو!وصرخشجنا،أكنروجهه

ويغطي،الحقولوستخضر،المياهوافريصبحالنيلفان،وجهكاليهوجهتياذ-

البديع.الأخضركالحقلوشفتك،كالعسللعابك،1510الميا

نيتهاعنتعلنلكيفمهافتحتمصر،الىترجعآنوقررتحتحورحنتالنهايةوفي

إلىتعودأنوأقسمتكيف"الآلهةعلىالكبيرالغضبسيطر،توقفتوفجآة،لتوت

علىعلاوة،القسمنقضعلىيجبرهاأنالحقيرالرماحوكاد،القسموآحضرت،وطنها

تقهر.لاالتيباللبؤةتهددوتفنوتالبكاء،علىوأجبرها،رقيقةبكلماتعليهاحنذلك

التملبطمضا!النوبهلقتوهـمقعودداطلصرلوتربط6
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؟لددح!((

دموية،مجزرةفيالرماح-توتتقطعآنورغبت،الفكرةهذهمنغيظاالآلهةاحتدمت

وعدهاتذكرت،الأخيرةاللحظةفيولكن،جامحةلقفزةواستعدتبمخالبهاوتقدمت

غضبا.تفنوتواشتعل،لتوت

هوالؤعلى،منامسكنيآنهيتكبر،لاالصغيرالرماحهذاودع،وفكرتآلمسه،لملأآنا

هو،يتعاملمنمعيعرفلكيمصر،الىبنفسيسأرجعمصر،الىيرجعنيلن

وجبروتيعظمتيوسآظهر

للبوةمرعباشكلاواتخذتالصحراء،ارتجفتحيث،زئيرهاتفنوتوآطلقت

الىوجههاولمع،ظهرهامنينزفالدمبدأ،يلمعوصوفها،عرفهاشب،...مغتاظة

يشع،جسدهاكل،كالشصسلهباوازدادت،حادةونظرتهاكالنار،لمعتوعيونها،الشمس

.الضفدعيشبهوأصبحتجعد،الخوفمنالصغيرالرماحأرتعش

التفكير.في-نجح"1الأذىبيتلحقولم،القسممنهاأخذت،كحكيمتصرفت""أنا

توتوقال،الرعبمنشفيتوتدريجيا،نهائياغضبهاهدأ،الآلهةتوتسلوكأضحك

العظيمورع،الضعيفيقهرالقويوالشر،الخيربينالصراععنأخرىحكايةلحتحور

عرعنالصادر،الفوريالانتقاموينتظر،بالفوضىقاممنظلمأيعليهيخفىلا

الشمسى.

إلىوجههاوجهتالصغير،الرماحبكلماتصدرهاوابتهج،النوبيةالقطةضحكت

الرائعة.كلماتهبفضلمصر

يأبكحلوإذاالمصاثب،فيعنكأتخللمأناتوت،صاح،بالصداقةوعدتهرعبنت-

نفسك.علىحافظي،المساعدةوأقدمحالاسأحضر،حياتكيهددخطرأيهناكإذأومكروه

الآلهةعنستدافعأنكتقول،وضعيفصغيررماحآنتأنت!"،اللبؤةزمجرتكيف،-

تقهرنجلاالتيالجبارة

كانإذا،بالقويالأذىيلحقأنيمكنالضعيفحتىتوت،وعارض،قويةآنت-

الرعبودبجبل،علىآسداالبعيدالزمنغابرفيعاش،أسمع.وذكي،داهيةالضعيف

معالتقىمنهبرغبة،الأياممنيوموفي،البريةالحيواناتأقوووكان،المنطقةتلكفي

فداثل.شكلعلىم!دلىوصوفهممزو،الفهدجلدوكانفهد،
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؟لف!لىلثا"

صوفكوخدش!،جلدكمزقالذيمن،معكحدثماذا،المندهشالآسدسال-

الجميل!،

يديه.فيتقعآنإياك،الإنسانمنآدهىيوجدلا،الإنسانذلكعولالفهدأجاب-

بالوعيد.عينيةولمعتالأسد،زمجر،منهوأنتقمعليهسأعثرأنني،-وآعرف

عنانهاالحيواناتوجوهوعقدتوالحمار،الحصانووجد،الإنسانعنيبحثوذهب

.اللجاموبآسنانها

عيونك.اصدقلا!حريتكوأفقدك،ربطكمنالأسد،سأل-

.الإنسانسيدنا،والحصانالحمارواحدبصوتآجاب-

منكم"أقووالإنسانهل-

يديه.بينتقعأنوإياك،الإنسانمنأذكىيوجدلا،صاحبناهوالحمار،قال-

والتقى،الطريقإلىوسارعرفهوشبزمجر،الإنسانعلىحقداالأسدوازداد

هذا،بكمفعلمن،وسألهمنير،منهماكلرقبةوعلى،مثقوبةخياشيمهاالثور،وبالبقرة

عنه.يبحثالذي،الإنسانأيديمنالعملهذابأنالجوابالأسدوسمع

قليلوقتوبعد،الإنسانعلىللبحثوأنضموالجبالالغاباتسيدأغتاظالنهايةوفي

-مكسرةوأسنانه،مقطوعةالدبقرونكانت،بالدبالتقى

الأسد.ذهلأيضا"منكأقووالإنسانوهل-

ذكي.لأنهقويانهنعم،الدبوأجاب-

الإنسانقالمايوموفي،الطعامالىوأحضرخادميالإنسانكانمازمنفي

مابتذوقلكتسمحلا،جداضعيفةوأسنانك،الطعامتناولفيتعيقك،جداطويلةقرونك

أسنانيوأخذ،وصدقته،""العادةمنأطيبطعاملكوسآحضربخلعهن،ليأسمحتريد،

عليه.أقبضأنأستطيعولم،وهربعيونيعلىالرملورمى،وقروني

هو.أمأناالألهووهومنسنرىعندها،سأمزلههومالالأسد،وزمجر،منهسأنتمم-

.الإنسانعنيبحثبدأأخرىومرة

الجبلية.الشجرةجذوعوكسر،قدميهيقلقلوبدأاخر،أسداورأى

المصيبة؟هذهفيوقعتكيفالأسد،سأله-
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الضعيفة،الاخرالوشدوضغينةالآلممنيزمجروشرع،الانسانعملمنهذا-

آجابنيتزاولهالا"صنعة.آي.وسآلتبهالتقيتوآنا،داهيةالإنسان-تصدقهولامنهآحذر

قطعتآنا،خالداتجعلكتعويذذ،لكآعملآنواستطيع،الشيوختحذيرهوصنعتي

وبعد،العجيبةالتعويذةهذهتلصسآنوآعطيكتعويذذ،عليثاوقرآت،الشجرةبمنشسار

الجبلية،الشجرةتلكالىالانسانوآوصلني،خلفهوسرتوصدقته،خالداتصبحذلك

علىورمىقطعهالحظةوفي،\هناقدمك"ضع.وقالقطعالىالجذوعوحطم،وقطعتها

.وهربالرملعيني

التي،المصالهبتلكتمنستدفعماوقتفييديبينوقعتإذا،الانسانأيها،51-

.للوحوشلشبتها

الاسدورغب،صغيرةفآرةعلىهجمصدفةال!ياممنيوموفي،مسيرتهالاسدوتابع

تتوسل.أخذتالقرذولكن،ويأكلهايمزقهاآن

وإذا،جوعكيزدادفلنسراحيآطلقتواذا،تشبعفلنأكلتنيإذا،سيديتقتلنيلا-

المصيبة.هذهمنوسأخرجلكشاكرةسأكونماوقتفي،الحياةمنحتني

أحديوجدلاآنهفلتعرفال!سد،وضحك"الوحوشآقووستنقذآنتال!سد،فكر-

الشر-ليويسببالقوةفييوازنيأنيستطيعالعالمفي

-آسودايوماحياتكفيستواجه،القرةاعترضت،ذلكمنوبالرغم-

سيرهوتابع،وتركهاعليهاوأشفق،مابقدرأفرحتهوكلماتها،الفأرةالأسديصدقلم

،الغربفيالوحولت!أصطادالذيالصيادينأحدأنالتاليوحدث،الإنسانعنللبحث

.الحفرةهذهفيوقعالجبالوسيدالاسد،سيسلكهاالتيالطريقفي،حفرةحفر

-وشده،بحزاموربطه،بالشباكالاسدولفالصياد،وصلالصباحوفي

ينقذلكيشيءأييعملأنبوسعهيكنولم،الأرضعلىالمربوطدس!لااضطجع

حقيقة،أصبحتالفأرةنكتةأنحيث،عليهأشفقالقدرولكن،أجلهحانانهوأيقن،نفسه

إليه.القرةووصلتالآسد،كلماتعجرفةعلىيضحكأنالقدروآراد

قدأنت،المربوطالوحوشسيدعلىتتطلعوأخذتالقرةواقتربتلالا؟أمتعرفنيهل-

أيديفيوقعتآنتلي،قدمتهالذيالمعروفثمنآدفعلكيجتتوهنا،الحياةهنحتني

سآنقذك.ولكن،الإنسان

!7
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ا!حالث

فيواختفتالقيود،منالآسدوحررتالجلودآحزمةكلالفارةقطعتلحظةوفي

الصرةعنيفكروهوتوتصرخالجبلإلىبعضهمامعوساراالاسد،عرف

التيالوحوشروآقوو،الجبلسكانآضعففيالآلهةوفكرت،حكايتكآنهي،ا!همغيرة

الاسد.وهوالجبلفيخيش

وسارمصر،إلىوسارتالصغير،الرماحكلماتمنالنوبيةالقطةكثيراابتهجت

لها.ويرقصيغنيالمقدمةفيالصغيرالرماح

وابتهج،المدنفياحتفاليبموكبوتفنوتحتحور-وقامتوطنها،الىورجعت

.السكان

غربتها،أرضمنجلالتهارجعت

المحبوبالأرضعجائبومعهاالمصريالنيلتشاهدلكي

والوز.الثيران،الرانعةالاشياءكلمنالقرابينلهاويقدم

الالهةلهاوترقصالوترعلىالإلهلهاويزف

الزيت،لهاوقدمالخمرلهاوسكب

رأسها.حوليلتفذهبياتاجهاوكان

،سعيدةوأنترجعتعندما،وجهكجميلهوكم51

لظهوركمبتهجرعأبيك

أمامكتوتوالإله

.ومدحابتهاجفيالعظيمالتاسوعآلهة

جلالتك.أمامالقرودوترقص

لأجلك،الدفعلىبئسالإلهويدق

الوتر،علىتلعبالسيدةآه

وبدآأبنته،عودةعنوعرفرع،الإلهأبيهامعتفنوتحتحور-التقتالنهايةوفي

معبدإلىوأوصلها،بالآلهةرعويرحب...جديدمنولدبأنهوشعر،قلبهوانتعشيرقص

ممفيس.فيحتحور

له.قدمهاالتيالخدماتتلكعلىمنهعرفاناوليمةإلىتوترعودعا

7ي
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البنتهمرهلاثأسطورة

حكمرععندها،العظيمالشمسالهضدتقفأنعنأقلعتالتيفقطالعفاريتليس

فضة،جسدهآصيح،ضعفتوقوته،هرماوأصبحالسنفيتقدمالنهايةوفي،بسلام

التمرد،عنوعرفالشم!ر،إلهضدالنالر!وقف،حقيقيلازورتوشعره،ذهباوآعضائه

الآلهة.وآمرنورهرعدعى،المصريالشعببهاقامالتي

ومعهمونوت،جبوتفنوت،شو،أيضاودعاحتحور(،ةهل!لا)عينيهنافلتسطع-

فقط،نفسهانونوأيضا،نوتفياستراحتعندها،معيكانواالذين،وأمهاتهمابانهم

هعلشتعاملكيفويقولوافليأتوا،ذلكالناسيرىلالكيالأسرار،وأعطيتهم،للمشاهدة

المتمردين.

ليلبواونوتوجب،وتفنوت،وشو،نون،ظهروبسرعةالسيد،أرادةحالاالآلهةنفذت

علىرعوشوهد،الشمسيلرع(الأرضي)القصرالعظيمالقصرفيرعصرخة

نون.وسأل،العرشأسفلوجوههمعلىينخرونوهم،العردنى

خلقواالذينالبشر،أنظروا،السلف-آلهة،رعوصرخ،حدثالذيماالإلهشاخ-

ما"مكانيكنتملوفعلتمماذاليقولوا،ضديشريرةبأعمالوفكروا،عينيدهوعمن

الخطواهـ؟هى

رع.وأضاف،داخلياالآلهةحزنت

لي.تقولأنيمكنماذاأسمعأنقبل،أقتلهمولنسأنتظر،-

عرشك،خلقهمالذينمن،عظمةالأكثرالإله،رعابني،الحكيمالهرمنونوأجاب-

.الإساءةلكسببواالذينضدعينكفلترسل،منكالعظيموالرعب،القوي

شكلعلىتشاء،وقتماتمنعهمأنتستطيعأخرىعينيوجدولا،الالهةبقهةووافقت-

شكلعلىعينكجبروتوجهفيتقفأنالمستعدةالعالمقووفييعطيأي)حتحور

حتحور(.

إلىوجهها،الشمسيةبعينهالناسإلىونظرورعوتفوهوفكر،،جيدةنصيحتك-

فىونجحوا،لذلكمسمعدلنكانواالبشرولكن،أورلابأشعهرمادإلىوحولهمعسكرهم
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،آذىآيلهمتحدثلمالؤشعةفانلذلكالصحراء،في،العاليةالجبالوراءالاختباء

وعاقبتالصحراء،الىتوجهتالتيحتحورشكلعلىعينةالشمسإلهوجهوعندها

المطعين.الغيروالبشر،المتحدين!سوة

الىوذهبتا؟ا،سخمتآسموآخذتلبوذ،-امرآةشكلعلىحتحور-عيناتخذت

لامعةوعيونها،عرفهاشعروانتصب،وزمجرت،وشاهدتمالبشر،عنتبحثالصحراء

رحمةوبلاالبشرعلىوهجمتسخمت-حتحورغيظاواحتدمتللدماء،متعطشة

قطعنفسهاحولورمت،بالدمالصحراءسقتالآخر،تلوالواحدتقتلوبدآت،مزقتهم

اللحم.من

عرعلىيتذمرونأنأخرىمرةيتجرؤتلموأنهم،معاقبتهمتمالبشرأنوقررت

لابنته.رعوقالضده،الوقوفسيماولا،الشمسية

أتركيالبشر،منقتلتيمايكفي،أرسلتكأنامنلآجل،العملبهذاقمتأنت-

العالم.

بصورةوأجابت،بالدمالملطخةأنيابهاعنوكشرت،أبيهاتسمعلمالمرعبةالآلهةولكن

نأوأريد،عليهمأقضيأنأريدوأنا،معذبوقلبيالبشر،قهرتأنا:العالمسيدوحشية

والمتمردين.للآلهةخاضعينالغيرهؤلاء،الشبعحتىدمهممنأشرب

اتخاذفيالحقولوحدي،الملكأنايعني)أيسحقهمالذيكالملكأخضعتهموأنا-

يعيشونالبشرواتركي،الحكيمالشمسإلهعارض،(هلاكهمعدمأوهلاكهمفيالقرار

الكفاية.فيهبماعقابهمتمحيثهدوء،في

البمفهمرقتلأعجبهافقدأبيها،كلماتإلىتصغيأنالعنيدةسخمتحتحور-تريدولم

اللبؤةأخرىمرة،العقلصوتفيهاأخمدوالحماسة،للانتقاموالتعطش،دمائهموشرب

العظيم،النهرأعاليإلىوهربواالناسقلوبفيالرعبودبالبشر،هاجمتالمتحمسة

رحمة.بلاوقتلتهم،مسيرتهمالآلهةوتابعت

لنهايته،البشرعلىغضبهاوصلحتحور،سببتهامعركةأيوشاهدرع،أرتعب

.نورهالشمسإلهنادى

البعض(بعضهاومكل)حكلحورمعالأخرىالليوه-وآلههولفتو!،سخصسلكلمانل6
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.قرارهوآعطى،الحركةسريعيرت!لامقتفيليآدعوا-

الشمس.إلهوقالرع،الالهآمامالاترمقتفيواحضرا

الؤحمر.المعدنيالديدمنكبيرةكميةليوأحضرواآلفنتين،جزيرةالىسيروا-

وهناكهليوبولي!مر،الىليتوجهالنوررعواكبالساعةوفيالديد،الاثرمقتفيجلب

يطحنآنخادمهوامر،مسحوقاآصبححئالؤحمرالحجروسحق،طحانعنبحث

.بيرةمنهليعملويغليهال!شعير

معومزجوا،الآنيةمنالافسبعةلهمالإلهخدمعبأ،جاهزةالبيرةأصبحتام!نعو

.الدملونهيشبه،خمراوآصبحالاحمر،الديدمسحوقالبيرة

الآنيةخذوا،الإلهالكونسيدوصرخالبشر،أنقذتعندهاراتعاكانكم،51-

واديفيالؤرض،علىالملونةالبيرةواسكبواالبشر،فيهقتلالذيالمكانفيوضعوها

النهر.

مكانإلىتطلعت،سخمتهيتةعلىحتحوروجاء،الصباحوحل،فوراأوامرهونفذت

القتلىرمقوسدت،وابتهجتالكثير،الأحمربالدممليئةبركةوشاهدت،الأمسمجزرة

تنتهمربوظلت،البيرةمذاقوآعجبها،وهميادماتشربأنالعنيفةالآلهةوطلبت،العطشى

أقتربعندهاالبمفهمر،تميزأنتستطيعتعدولم،عكراوجههاوأصبح،اختمرتحتىمنه

-وقالأبنتهإلىرع

كلبيرةوبهاالآنيةتلكلكيمصرأهلسيقدمالآنومن،حبيبتيالعالممنآذهبي-

السكرسيدة11اسمعليكوسنطلقحتحور،عيدفيعام

منبالقربويضعونهاوخمر،بيرةأباريقالمعبدفيالناسيقدمالوقتذلكومنذ

حتحور.الآلهةتمثال

السماءإلىرعصعود

تعرفلاالتيسخمتاللبؤةتنكيلمنالمصريينالحكيمالشمسإلهأنقذوبعدما

الذيرعولكن،الأرضهذهعلىالعالمأقامةأخرىمرةماعتالعدالةالهةفإن،الرحمة

الآلهةودعا،مكانكلفيالحكمعنيمتنعأنقرر،الدولةحكممنوتعبعجوزاأصبح

لهم.وشكىللتشاور،

!!ج
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بلاالهزيمةبهمآلحقت:وقالالبشر،يىبالمكوثمنتعبقلبيولكنآعيشرآنا-

بالكاهل.عليعآقضيولم،فالدة

تتاسف-ولماذا،الجميعقهرتآنت،نونعارضرالآلثهةجميعوباسم،التعبتتعجللا-

آحد.علييتغلبآنآسمحلنوآنا،تتعبآعضاليمرذد!وللرع،نونوآجاب-

شو،ابنيوقال،ابنهإلىوالتفت،وسكت،بحزننونهعالسيدوافق،رآيكما-

السماءالهةالىوتطلعنوت،آبنتيوآنتعنه،سيدافعرع(يعنيي1)آبوكسيكون

ارفعيه.وقال

-نوتالآلهةاندهش!تنون"آبي،هذاكيف-

حضنفجرعندماجب،أخوهارتفعكمانفسهشوويرفع،سماويةبقرةالىتحول-

.ضر!لاعنالسماءوفصل،أخيه

،(د-)صورذآعلىإلىيطيرلكي،ظهرهعلىالشمسإلهوجلهمس،بقرةالىنوتوتحول

وصرخوا،،رعبدونالأرضرعلىلهمسيئاالوضعوسيكونفارتعبوا،،ذلكر!ث!بلاورآى

الد4.وتوجهوا

آعداءك،كلسنهزم،الحزنلكنسببولن،هرمانت،المشعالإلهسيديا،إليناآرجع-

علىتحكمآنوتستطيع،جميعهمسندمرهم،ويهددك،قيمتكانتقاصمنيتفوهومن

.بسلامالأرض

صعودهيؤخرأنالوقتلبعضوقررالبشرعلىالشمسالهوحن،الكلماتهذهسمع

وتسلحوا،بيوتعصالبشرخرج،الصباححلوعندما،مظلمةليلةوكانتالسماء،الى

والتماسيحالنهر،جاموسوهي،رعآعداءضدجيشاوحركوا،والؤقواسبالسهام

للبشر:نهانيارعغفروبذلكالشر،قووتدميرودتم،والآفاعي

التيالنتهمرور،كلليأغفروايعني)آيهلاكوراءوهلأك،خلفكمأصبحتذنوبكم-

احتفالية.بصورةالسماءالىوتوجه،(الذنوبغفرتأعداليوبهلاكفيها،سبباكنتم

إلىرعرفعتبقرةشكلعلىنوتوآتخذتبي،آصعد،ظهركعلىجلستآنا-

.نجومإلىوتحولواالبقرةبطنفيالأخرىالآلهةوتمسكتالسماء،

!ر
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17)العالمخلقفيرعتواصل

العالم،كلبعديخلقلمآنهحيث،العالمخلؤفيرعواستمرالسماء،إلىصعد

ولهال-

()عا.الآموات)مملكةالهدوءال!رخرفيوحدثالعظيمآرض!فلتهدآ-

("))،القصبأرضوخلقتالشصس،إلهوصرخ،وعشبقصبهناكويكون-

.واحدةبوتيرةذلكوحدث،رعوقال-المتنوعةالوشياءكلمنفيهاوخلقت-

لشو.رعوقال،الخوفمننوتارتعشت،ال!علىإلىالشمسإلهصعدوعندما

آنت.ستساندهانعم،برجليكوخذها،نوتأبنتيفوققفشو،آبني-

العرشلهسينقلأنهوأعلنجبالإلهرعدعىذلكوبعد،الكونسيدأوامرشونفذ

الآرضي.

.الأرضسيدالآنسيكونجببأن،الأربابربوأعلن،وأعدائيالأفاعيفلتعرف-

جب.الإلهحكموبدأ،الأرضيحتحور-رعمملكةعصرانتهىوهكذا

لمتوتولكنتوت،لصالحالعرشعنتنازلرعأنتتحدث،أخرىأسطورةوجدت

يتغيرلذلك،العرشوتوترعتبادل.الحكمال!لهةتقاسمتعندها،لوحدهيحكمأنيوافق

.اليوموقت

السماء.فىللآلههرعولهال

توت،الإلهليأدعو-

لكي،منيبدلاالسماءفي"مفلتكن.توت)رع(الإلههذاجلالةوقالتالآت،واحضروه

وأضيئهالأمواتمملكةإلىأذهبالليلفيأننييعني)أيدواتفيالنعيمإلىأذهب

.""عرمساعدتوت)اسمعليكوأطلق،ليمساعدامنيبدلافلتكن.(للأموات

الإشطوردهددصماغهإعاددقى(البعرةكمابمن)نصوحراسحخدم!7

الخلوموضوعمكلواحدددر!لوي،الكلصهرعونطوالسحر،تمرالسصاولهرضر7ا!لاخلعس!ل

طعموهناكأوزيريس!،محاكمةبع!الأمواتإليهيذهبحيث،دواتفي!كانوهوإيالوأرفر-السحار(أو)القصبآرفر"

ةيدب.المادةالسعا
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؟لمفضلىلت!ا"

القمر.السماءفيظهروهكذا

الشمسيللقاربالكبيرةا!جولة

السماء)111فياليوميةوالسباحةرعنورا*نجدية،قارب

الآنومنجديدا،عالميانظاماماعتأقامتالسماء،الىوصعدالبشررعغادرعندما

النهرتساند،العاليةالجبالمنسلسلةالجهاتجميعمنضر!لاعالمأحاطوللآبد

ينقلونوآصبحوارعمعالإلهرأسهعلىالسماويالنهرامتدادوعلى،نوتا!سماوي

،الأرضتحتماعالمفيالنيلطولعلىالليليوالقارب،الغربإلىالشرقمنالشمس

وانبعاث،الشمسشروقمكانإلى،الشرقإلىالغربمنويرجع،دواتعبربهيمرون

النور.

ويسمىوليلي،هاندحتيسمىنهاريقارب:قاربينالشمسإلهتصرفوتحت

،اللبؤة-الآلهةوهماألهينسدبيملكهصاالقاربينأنالنصوصبعضفيوذكر

وتفنوت-شومعوتتماثل

عرشهوزخرف،(د4)صورةالشمسيالقاربمنتصففي،ذهبيعرشعلىرعيتربع

حادةبصورةالأمامإلىتنظر،أورياشكلعلىوادجتآلهةوهيأفعى-بعيونالملكي

إلىتحولهمالأوريافإن،القاربطريقعثىالتقياوإذ،العفاريتالشروجبالللبصر،

اللامعة.بأشعتهارماد

الشصس،عينجوهرهمافيوحتحور،ماعتهماالهتينتقفالقاربمقدمةوعلى

عرويرافق،والقانونالعدالةحتحوروتحرس،أقامتهالذيالعالميالنظامماعتوتراقب

ايزيسأبنحورويقهر،لاالذيالبحدتيوحورالسيد،ورسلكتبةتوتالحكمةإلهو

أنوريس.ووشو،وأوزيريس

وتجسدوححا،سخم،سيا،حو،داحية.رجلشكلعلىآلهةأربعةالكونعلىيتربع

والعقل،الإرادةكآلهةسياوحووعبد-والتناسقالعالمفيالنظاموتساندالقووهذه

والوسطىلمهالم!المصرلهالدولهعصرمنمعتوعهمصادرالاشطورةهذدص!انحكلهفرآس!خدم1()
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العد!!((

لنشطد)وفقا".بتاحوقلبلسانآووادجت(!ين)جوهر،حورعينحاملةآحياناوتسمى

وححا،للطاقةخالقكالهسخم(-وجسدوالكلمةبالفكرةالعالمبتاحخلق،المنفيةالكون

الطويلة.الحياذرمزالمتسلؤ،القصبمنتاجرآسهعلىححاويحمل،ال!بديةمتل

ترصدا(د(،)صوردعببال!فعى،الشصسوعدو،النهاريةرعبرحلةالمخاطروتحيط

وبمساعدد،الحاسدينبصعوبةعليهاويهجم،السماويالنهرفيتشرعوبدآت،القارب

دمويةمعركةفيينتصرالشصمرالهحتحوروآنوبيس،البحدتيحوراوريا،-وادجت

ترتفعآنمؤقتاتنجحالشريرةالافعىوآحياناالماء،لجةفي،الهاويةفيعببويسقطون

الصحراءمنب!يوالسماء،تغطيوالسحب،ملبداالجوكاتالايامتلكوفي،للاعلى

11االشمسىاالكسوفلحلفإنه،الدإربالعببابعلعتوإذا،ساخنهواء

حوراحيترعامونالعرشعلىويتربع،الأنجديةقاربفيوآشعتهرع43رقمصورة

ومنتوت،العرشوأمام،القرابينيم!قمالعرشأسفلوفي،الشمسقرصرآسهوعلى

وروح،الجنوبعاصمةذتببرآسنخنمدينةروحا*علىومنآيزيس.آبنحورالخلف

عشر.التاسعةالأشرةةالشمالعاصمةوهيصقربراسبيم!ينة

قىالدواهـموجوداق.للاعممادا!ووقعا،الطدلمهالمملكهبدالهلكم!لكشلىعلا،رشلاهوىلجسد،الضخحها"لاقعىشكل11

المدآحردا"لآساط!رقىطهر!العصرهذاقى،وبالضبطالغكلبعالمعيرولجرى،السصاوىالن!للجاتفىالعيبوعاشسالسصاش

دصورا!الوسطىالمصلكه!فودشكلسالشمسر(مكلعيبصراعهوآسيايهالها،والكسوف،رط!ملاوالجو،العواصفلصوراهـأت

السباحهآتنا"ءرولحارهـمماحسفلىاالت!لسساقمقالعيبرلصي!.لهدلمهعداتدمقحذورلهااس!وا،ا!!مواهـالسفلىاحمكهعر

للقاربالليلة

!ء
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؟لف!لىلمكل!ا"

غربيسبحماندحتقاربنون(،بطن)فيالسماويالنهرفيالنهاريةبالرحلةوقام

إلىالشمسإلهيقتربوعندما،الأمواتعالمإلىتوصلبوابةهناكيوجدحيثالجبكال،

)صورة!د(ترحيبأنشودةينشدالمقدسالجبليالرماحالبوابة

**"ئهيو"*"؟ر!!ء

*!!!!ع

"م!*ااكريء!؟ض!آلأع4

؟**ء4لكالال:اك""*"وفي.بالشمسيرحبرماحالأعلىفي49ركمصورة
لإفئئئتهئئؤئن

*""لأونفتيس،آيزيسوالألهةأوزيريسفتيشيةجدالأشفل

"*:"*صميهك!هكل!لعشر،المهمحفالثامنها!سرهالرسوما!إبىهذهلرجع

م!أرر!همهم!ء4ص؟"،!"*/**!كل*4" كل*.لندنالبريطانى

*ء"؟"+:*أ!؟الرماحخلم!أنت
بر"4"وو

في!بلملم"*!لكينشدونهمنعم
لا!بزبر**خ""تركلكل**"روررأمامكيرمصونهمنعم

ويمدحونكيهتفونهمنعم

ويقول:الصحراء،إلىالاربابربويتوجه

الكائناتعنأخفيتكموأنا(12)اهيفيقيممنكلعلىوأضيئالصحراء،علىأشعأنا-

.الأمواتمنبالمقمطينحلقتوأناالأرضية

الليليالقاربإلىوينتقلماندحتالنهاريقاربهرعيغادر،الالهةأغانيوبمهرجان

عبرتجريالتي،العظيمالنهرمنالأجزاءتلكفيالسباحةويبدأ،(3())صورهمسكت

.داوت

الأمواتمملكةمعوتتطابقالغربيةالنيلشواطىصعالصحراءواقترنت،الآمواتيعنيأي17

بر!
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لعدح!((

السماءفياليوميةالسباحة!نوررع.الأنجديةقارب

111)الليلةالسباحة

باحتفالوتبدأ،النهاريةالسباحةمنخطورةآكثرالداوتعبرالليلةوالسباحة

الذهبي،العرشعلىال!ربابربيتربعثمومن،الغربيةالجبالفيونورهرعصعود

جسددالريةبصورةالعرش!ويلف،مسكتالقاربوسطفيالشمسنوريوجدحيث

وححاوسخم،وسيا،حو،وتشغل،الليليالقاربتحرسرمخن،تسمىضخمةأفعى

-(!ا)صوردومجازفةمخاطروسط،السباحةوتبدأ،المجذافمكان

الليلي.إلىالنهاريالقاربمنالشمسقرصانتقال5ئأرقمصورة

إقليم،جزء""عشروأثنى،بوابةعشرأثنتىإلىالسفلىالمملكةفيالنيلواديينقسم

ساعةفيإقليمكلفيالقاربويسبح.ليليةساعةعشرةأثنتىمعتتماثلالتي"نومام

بمفردهرعيستطيعولم،للنيراننافثةالأفاعيمنعفاريتالبواباتكلويحرس،محددة

للقاربوسمحتالبواباتفتحتاللهيبالعفاريتتنفثولكيحاجز.أييجتازأن

فقطللآلهةمعروفةالتعاويذوهذه،السحريةوالتعاويذ،أسمائهممعرفةوجببالعبور،

ذلك،يفعلواأنويضطرواادا(،الشمسيالقاربإلىوتمتد،العفاريتعلىتسيطرالتي

ولا،السفليالعالمفيالدخوليستطيعولاشو،-الهواءيوجدلاالدواتفيانهبقدر

.شراعوضعمنمعنى

السحرية.التعاويذقووويجتازالسحر،إله،حكتساعدالعفاريتأوامر

والل!لالنهارك!ابوالكذبكعابنصوصرا"ساسىويشكلمخكللفه،!صادرالأسطورههذهص!غهقراس!خدم؟ا

ةر!نكالآلههالدوربهذالمومدا
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"ايل!دلا

الى.وترمزقاعدةعلىرعيتربعحيثالأتج!ية.قاربفيالشمسرعينفللآارقمصورة

عين.(؟مخن)بالأفعىيصورالشمسيةبالعينالقاربالوقتنفسوفىالكونيةالنظام

.ن!نلالبريطانيالهتحفعسر.التاسعةالأشرة.اانيابردية11علىموجودةالقمر.الرسمة

وآيخما،نحبكوآوبواوتا!لإلهالدواتمدخلويحرلس

آفعىبرآس!الثههنحبك،الصحراءحارسةباسمآكعى

وينضم،المحصولوحاميةالوقتعلىالمسيطرذ)صورذ+!(

آقاليمعهمشرةالأتئعبرالكونسي!ويرافقرعنورالى

أسنانه،حتىمسلح،نى+()صوردآوبواو!الثعلبالداو!،

-ال!بديالقاربفيالإلهإلىينضموآيضاالمسلحالملإله

الإرميتاجنخيكو،للإلهبرونزيلضثال!لآرقمصورة

بطرسبورغ.سانت

القاعةمدخلال!ولىأسماوها،لهاالبواباتوكل

العقلإلهويقول،رعللإلهالبواباتهذهيفتحوهوالصحراء،حارسوتحرس،السرية

الصحراءيمحراسإلىسيا

كا9

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المدع!((

ال!فق-وراءهاساكنيبوابةوآفتح،لرعال!مواتمملكةآفت!ث-

معالبوابةتغلؤاللحظةتلكوفي،السريةالقاعةمدخلالشمسيرعقاربيجتاز

ينغلق.الذيكالبابويسمع،يبكيالصحراءفيمن،وانت،قرقعةصوت

جسدولف،القاربللقاءنبتزوجتهمعنبريالمحصولإلهيخرجالتانيالاقليموفي

يحملالموتىعالمفيوجوهرد،القمحالداوتفيالموتىيطعموهوالقم!،بسنابللبرف

بالمصربينال!خرىالخصوبةالهةمعنبرىويهتم،الموتبعديعيشرمن،توتصفة

بعيديحتفلونلهوالنهم!كرالعرفانتقدبمودؤجلالخير،الإلههذايحبونالذينالاحياء،

المحصول-

السابعللقرن.لعودأبواوتللإلهبرونزيلمثال!3رقمصورة

موسكو.بوشكين

متحف..مقالسادس

المنبعثةالمومياءالىأشعتهبنوررعويرسل،الموتىمنبالقربالليليالقاربويسبح

ويغنون.بضيانهويتمتعونبالشمسويرحبون،قبورهممنالموتىويخرج،(!د)صوره

عرلكالمجد

.الدواتسكانلكينحون

...العالمإلىومقبلين،ويمدحونك

ءو
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؟لمف!لىلثا"

السفلي،العالمفيةج!تبموقلوبهم

الغربلسكاننوركترسلعندما

يرونك.وهم،تتفتحعيونهمم

بالسعادةمليثةقلوبع

يشاهدونك،وعندما

القبور،فيالموتىصلواتتسمعوآنت

حزنهمعلىقضيتأنت

عنع.الشرولطرد

جمالك،يعبدونالنائمينوكل

وجوههم،نوركيضيءعندما

،أخرىهرةالظلامويغطيهمتعبر،وأنت

.جديدةمرةقبرهفييرقدواحدوكل

قرابينك،بفضلقويأنكيفتخر،وهورعويجيب

علىآوزيريستساعدحيثالصقر،حوررآسمنتخرجالشمسآشعة؟4رقمصورة

علىالأشعةوتتصور/المصريينالأمواتمعهيتماثلالذيالطبيعةوانبعاثموتإلهلانبعات،

الاتهةاليسارالدوات،ومننفسهالوقتوفيوالدفءالنورإلىوترمز.النجوممنآدوارهيئة

"(نمالرسمةوهذهوادجتةونخبتالألهةاوزيريسءمومياوفوق/الأمواتتحرسايزيس

.لفنالبريطانيالمتحفعشر،لتاسعةاالأشطوريةا؟الأشرةآموندي-بيبردية

94

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لمدح!((

تدمرولن،تهلكلنروحك-السفليالعالممملكةوالهالمومياءالىويتوجه

اا+1000مدايا&

قبورهممنال!مواتيخرجالآمامإلىتحركتوكلمابعد،فيماالشمسيالقاربويبحر

-برعولهرحبون

الجنسرآسماءويعطي،الكلماتمنرعقلبيبتهج،الدواتهنالرابعالاقليموفي

،(المصريينيعني)آي..الناسر-الأرضعلىلهممقاماتدرجاتويقيم،الرابعالبشري

)السودنحسوالآسيوبكت(يعنيآي)الآصفرآمو.الليبين(يعنياي)الاتيضتجنو

.(ينالنوببيعنيآي

آوزيريسفيهايقيمقاعةوهوالعظيمالحقيقتينقصرالحامسةالبوابةآمامويقع

الموتى.محكمة

تنحنيالتي،العادلالقلب.حراسويحرسها""الزمنسي!1"الخامسةالبوابةوتسمى

الذي،"توتالأوريا.منكلوآسمالأوريا،مناثنتينوأيضا،السريوالقلبرعأمام

الشمس.لإلهالأورداحراسويمول،)لرع\أضاءه

البوابةهذهولتفتحالأسرار،فلتكشف،العظيمالإله،الأفقفيالأول،إليناتعال-

السرية.القاعةوتضئشديدا،ظلاماتظلمعندها،الأفقفيالقاطنينأمام

بعد.فيمامسكتالقاربويسبح،البوابةوتفتح

وكل،عببالافعىالأبديعدوهمعرعمعركةتحدث)،ما(،الليلمنتصفمنوبالقرب

الضخمصدرهاومنتزمجربطنهاجوفومن،وتحسدها،القاربالعببتتربصليلة

رملي،نهرعلىالقاربويستقر،السفليالعالمفيالنيلمياهكلتشربواحدةوبلحظة

العبب.معبمعركةيقومأنالإلهويضطر

لذلكبالسحر،الجبارالإلهيستعينلمإذا،العظيمرععلىتتغلبلاالماكرةالأفعى

المعركة.قبيلالتعويذةبهذهيتفوهالسحرإلهفان

ا"لآلههلهعي!ونلذلكألهولاءالاولالمعامفىواليشركأ،العرابولعدهونولعيدوتك،لصجدونكالناسرفإنلذلك،لهولهالآلههأنلعنىأى15

أقوياءالاءمواتاعص4رويمرفام،نجيالتعاقبباعثنفسهالوقتوفي،أصمالعافيالآلهةامعالمشريةوحدذباعتويدأ

الشمسشروؤقبلالأخيرةالساعةمعيتطابقالليلمنتص!لهإرالقديمالمصرقيادللتم!وفقااكا

http://www.al-maktabeh.com



"أ؟لف!ل
لث"ط!؟

تطاالعبب،آيهاآخقفيالعبب،ايهالكتباعبب،تختفي!العببقهرعنتعويذذ

عروصل،تخصهالذياا-اوالكاالفرعونهذا،تخصهالذيوالكارعهذا،عببلكي

وصلالرات!،رعوصل،الجليلرعوصل،العاليرعوصل،القويرعوصلالجبار،

وذرعوصل،الالهيرعوصل،السفلىمصرملكرعوصل،العليامصرملكرع

كلقثهرتوآنت،معافىسالماويعيعترالفرعونجانبالىرعفليكن،الشرعيالصوت

هنالشرطردوهوآجلك،منعيبأولهعهومنلماآعداءه،

!خكا!

آحلك

القرنةمصرالسفلىتاجترتديوهينيت؟5رقمصورة

موسكو.بوشكينمتحف..مقالسابع

الحربيةالآلهةوترفع،معركةفيالآلهةدخلتذلكوبعد

تنزلورياأ-وادجت،الحادةسهامهاحور،أنوبيس،وبواوتآ

عبب.جسدفيأسنانهامخنال!فعىوتغرز،الساطعةآشعتها

معالصركةفينيتالإلهةونورهالشمسالهيساعدغالبا

الجي!ق،حاميةفهي،"")بالمرعبةالنيتوتنعت(55)صورةعبب

أبواوتالذلبوزوجهاوهيالنصر،لهوتضمنالجيشوتقود

أيضاتكونماهيبقدردوات،طريقم؟فاتحةصفةتحمل

.الأمواتعالمإلىتوصلالتيللبوابةحارسة

وبلأرعأعداءمعرحمةوبلاقاسيةنيتأنمنوبالرغم

وهيوالحياكةللصيد،حامية،خيرةالهةالسلمأثناءفيفإنها،المعركةأثناءهوادة

عنوتدافع.الخصوبةالهةوهي،وصايتهاتحتتقعالتي،سايسلمدينةالرئيسةالحرفة

إيزيس،مثلأخرىآلهةمعالداوتفيأوزيريسمحكمةفيالمفرودةبأجنحتهاال!موات

ا.الأانوتونفتيس

والفرعوترعأعداءعلىالقصاءهومنهاوالهدف،دينيةمسرحيةأثناءالتعويذةهذهقرأتالم

التوابيتعل!المفرودةبأجنحتهاالآلهةاهذهرسمتماغالباالأ
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))!
الضخمبدنهاويطعنونالهمتهمريرد،ا/لآنعىعلىينتصروننوردةه!لاورعصاددوتحت

العالمنيلعبابفيال!فعىوتختفيابتلعتثها،التيالميادتنفثآتويجبرونهابسهم

.ا!ا!)صوردسلكتا)"اا!لآل!هةذلكفيويساعدها،جروحهاتعال!القادمةالليلةوحئالسفلي

!كي

وارسو.الوطن!.المتحفخر.المتاالعصر،التمساع-سفينكسهينةعلىسيلكتتج!رقمصورة

الآلهةيبهجعبب،علىوالانتصار

عرس!كىتحتال!ندالوقع

بلعتهالذيالآفعىونفثت

معبدهفيرعوقف

القويرع

الضعافالأعداء

العاليرع

المنحطونال!عداء

الحيرع

ال!مواهـال!عداء

الشبعانرع

،رني!لختيمسنرايرسر،كمرواشتواليصعلىزرسمسالموترارواءزتطعمتداخ!ح!رد،ات!سلكسلعتعرا!ادداخىا"مل

ير9
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؟لمفموللثا"

نعونلجااءالآعدا

الرويانرع

العطشىاءالأعد

المرتفعرع

الهابطونالأعداء

موجودرع

عببيوجدولا

جسدفيمسكتالقاربيبحر،الداوتفيعشرالأتنىالاقاليمفي،رحلتهنهايةوفي

الشرقية،الجبالفيالليلمنتصففيويدخل،العفريتجسمويعبر،الضخمةالافعى

آبوابويفتحالسماء،الىالقاربويسبح،الجبالآحدفيينفجرمغارةعبرثمومن

القاربإلىبمهابةوينتقلالمقدسةالآمواتبحيرةفيرعويغتسل،(17)صورد"الآفق

ماندحت-النهاري

والمفهموح.المغلىا*ف!باب؟7ركمصوره

الداوتفيالنتهممسانبعاث

بهاقامالتيالسفليالعالمإلىوالرحلة،ال!مواتعالمعنتفصيلاالأكثروالمعلوهات

فيالأسطورةصياغةإعادةفيوضعتنصوصعلىتحتوي،الأبديالقاربفيرع

فيوأيضا،البواباتكتاب""و،والليا!النهاركتاب1الىبالإضافة،السابقالفصل
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؟لددع!((

يسبحوهوصورهوهنا-(!)انطرلصرالداوتفييوجدماذا)كتاب(-آمدوات7كتاب

ال!تنىآثناءالليلةالسباحةخلالنجدهاالتي،الطريقلمراحلوفقاشكلهويتغير،بالقارب

فيتذكرآنهامنبالرغمالبواباترسوماتالكتابهذافييوجدولا،ساعةعشر

جسدتالتيالجديدذ،الشمعمربولادةالمرتبطالرموزتآتي،كلهاالتركيبةعبرالنصوص!،

وفيآوزيريهم!ر،رسوماتمنآثنينبينمختلطوهو،عقربشكلعلى،خبرىكالاله

الؤموات،مملكةآجزاءآقصىفيالشصم!لولادذترمزآفاعي،ثلاثهناكالقارب

مملكةفيالنتهممسوصولمنالؤولىالساعةلرسوماتالمرافقةالمننماهدفيويوجد

الإلهة.إلىالشمسإلهويتوجهالنور،بظهورعملهويبدأآيضا،الرماحالأموات

روحيفيخلقتال!فعىالهتي،الرماح،أبوابكآفتح،الرماح،حضنكعنآكشف-

السفلى،المياهعندالأمواتعالمفيحكمعندما،ى.!بخللإلهظهرالذي،آنتآلهيالباء،

ملثاهيالتي،البوابةعندالسفليالعالمسكانساعدالأسرار،شواطئعلىتجلس

....الشواطىهذهعلىوآرضك.--لك

سوكرأملاكمن-صحراويةمناطقفيالطريقمنالخامسةالساعةفيرعويقع

سوكروجسد،الآفقعالمفيالدخولمعاركآحدو،ممفيسمقبرةحامي،الداوت)اله

وكإله،أوزيريسوبتاحمعيتماثلماوغالباصقر،شكلعلىأوصقرمومياءهيتةعلى

البيضةمننشأكالذيسوكرجسد،(بجبروحسوكرأحياناسميه،السفليالعالم

الآرضاله-برأسيينسفينكسأكتافعلىيوجدالذي،(الأمواتمملكةأرض)رمز

وتجسد...رمليةتلةمنيخرجكالذيخبرى،العقربمثلالعلويةالتركيبةوفيأكير،

خبرى،الإلهمعتتماثلشكلهصوره،أوزيريسوقبرالليلنفسهالوقتفيالتلةهذه

قدميهالعقربويمسك،الليلظلاممنالشمسإلهولادةالىالتلةمنظهوردويرمز

هذارسوماتترافقالتيالنقوشوفيرع،بقاربيطيرالإلهوبواسطتها،بمرسى

ويقول.،رعإلىيتوجهالذي،الأمواتمملكةإلهباسم،القارب

الىيصلعالمك،الغربيةالجهةفييموتعالمك،الحياةسيد،العالم،لكالعالمم-

يقول()الإلهبيفليصعد(بالقاربتطيرالتي،)الآلهةالمرسىلكويجلب...السماء

حوراحيتلرع-الطريقعلىالأسراروضعرعإلىيدهوصلت،خبرى

9ء
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؟لمف!لىلتكاا"

عقربرآسورأسهخبرىالإلهجسدالأمواتمملكةطريقعلىالسادسةالساعةوفي

رمزفمه-فيذيلهيمسكمنتوت،،منغوليةباسمرؤوسربخمسةأفصىحضنفي!لحمهمكن

الشمس،تشرقحيثيومكلفييظهـرالذخئي،العالميالنظامآقامتالتيالآبدية

فيتنتهيالشمسولادةحولتدورالتيالدينية...المسرحيةالحلقةهذهفيالمسجونين

نون.مياهفيالمحاط،السفليالعالمأعماق

تجددانتصارينتهيالسفليالعالمالىالليلةالطريقفيعشرةالثانيةالساعةوفي

عقربشكلعلىالأمواتمملكةمنويظهر،الموتوعلىالظلامقووعلىالشمساله

العالممنالجزءهذاالمشاهدعلىالنقوشمقدمةفيوجسدفقط،نتهممسيةكرةوآمامه

.وقال،رنيسيةشخصياتمعالسفلي

الإلههذالجددهو،الدامسالظلامى!حالمغارةهذهالىالعظممالإلههذا""وصول

المغارةهذهفيحوحيتوحوح،ونونيتنونظهور،مغارةفيخبرىهيئةعلىالعظيم

القاربفيمكانايشغلالأمواتمملكةمنيخرجعندما،العظيمالإلهولادةأثناء

نوت؟\فخذيبينويشرقالصباحي

الآلهة.هذهوجوهوتقوللرعتنحني،أخرىنصوصفيالالهةرسوماتويرافق

الذي،لروحك-.وسمائك..للأرضالمجدظهر،الذي،توتظهر،ولدالذي،توتولد-

...معبدكإلىوتاتيالأفقعلىتسيطرأنتالمجد،سيد،لجسدك-ضر!لافيه،يبقى

السماء.فيروحك،بكمرحبا

للمكانالمفصلالوصفهذهمثل""الأمواتمملكةفييحدثماذا"كتابيحتويولا

،جديدةشمسولادةلعمليةالرئيسةالرسوماتفيتحددفهيرع،فيهيتجولالذي

.(7())ددجتلاكرمزخبرىالعقربخاصةبصورةويهتم

وتفنوتشوحكمعصر

لجب،الآرضيبالعرشأوصىالسماءإلىرعصعودقبلالأساطير،ل!غلبيةوفقا

بجب.استبدلتمومنشو،ورثهرععرشأنتتحدثالمصادربعض

"ع+ج*علأ!ر"**!ع!له!عص*كهـه.*ء!صك،9!ال،-12.7()
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؟لددح!((

الآفعىوسعتمصر،أنحاءجميعفيوالهياكلالمعابدمنالكثيرشيدشوحكمأثناء

المعركة،آثناءوجرح،عليهاوانتصر،عببمعصركةفيشودخلالمعابد،هذدهدمعبب

بالعمى.وأصيبالإلهومرض

وسادت،ماعتالآلهةآقامتهالذيمصر،فيالالهيالنظامانهارذلك،حدثوعندما

جبودخل،لقصرهشومغادرةلحظةوأغتنم،تفنوتال!لهة-أمهجبوعشق،الفوضى

هوادةبلاعلانيةوأقسم،الجريمةبهذهوقام،أبيهعرشعلىوسيطرأمهقوةوملك،هناك

المرعوبشوآخذالقصر،إلىيرجعأنالهواءالهتجرأوإذاشو،معالخلافيحلآن

يرجع.ولمأبنهتهديد

مزقالحزنومنبكى،الهواءإلههووهذاآيام،تسعةاستمرتهوجاءعاصفةوهبت

العاشر،اليومفيالظلأموتبدد،العظيمالنهرشواطئالظلامأحطظلماءليلةوفي،شعره

بجبسيعترفونكيف،تفعلهأنللآلهةشيءيبقولم،العاصفةوهدأتالهواء،وهدأ

.للأرضشرعيكحاكم

،الشرقإلىويتوجهأملاكهعلىيمرأنقررجب،حكممنيوماوعشرينسبعةوبعد

جلسوكيفالعببمعتعاركانهكيف،شوعنأخبروهالذينالبشرمعالتقىوهناك

العين.جبهةفي

فيجلسوإذاوادجت،عينوتسمىعظيمةقوةتملكالبشرقالواكما،العينهذه-

الأعداء.جميعستقتلالعمياءأشعتهافأن،الجبهة

وادجتعينتحصللابحيثشيءأييعملأنوقرارالحقد،وتملكه،ذلكجبسمع

صوتاوأصدر،الجبلسفحعندالعينوجدأيامعدةوبعدللبحثويتوجهالنصر،على

ما-أورياإلىتحولتولكنها،عليهايقبضأنوأرادعليهاجبوهجم،الرضىعنينم

بالحمى.ومرض،اللهيبضر!لاإلهوقبضسمها،وأطلقت

ولكن،جببمعالجةقراروأتخذللمشاورةواجتمعهليوبوليسإيناداذلكعنوسمع

التاسوعالهةعندثذ،المريضالإلهتساعدتعاويذأوسحريةقووأودواءأييوجدلا

قالت.العظيم

!9
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؟لفمحلىلمثا"

يشفيه.وهذا،ا+ا)الشمسيةآح-رعضياءيتآملدعه-

منوشفي،جبرآسعلىالحجرهذاوضعكبير،بحجرلهتتبعالتيآحرعوآضاء

التي)البحيرةالعظيمةالبحيرةبمياهالحجرغسلسنواتعدةوبعدحالا،الحمىمرض

تمساحالىالحجروتحول،(اللوتسمنهانمىالخلقبدايةوفيسابقانونفيظ!رت

سوبك.

ماعت،الآلهةآقامتهالذي،القانونوفقيعيشآنفصاعداالآنمنذوقررجبشفي

ونفذت،الحبوبوبذر،الأرضوريالمعابد،تشيديتعلمأنبطلبالتاسوعإلىوتوجه

فيتخريبهدتمماكلعلىقضىوبسرعة،الحرفةجبوتعلمجب،طلببسعادةالآلهة

.العرشعنوتنازلسنة،)773وحكم،بسببهمصر

شوفصلعندمااللحظةتلكفي،نوتالآلهةمعكزوججبرسوماتالعادةفي

الطيورالبيضاء.اللوزةهولجبالمقدسالحيوانورمز،(7!)صورد+!الأرضعنالسماء

برأسين.أكيرسفينكسأحياناوعدت،جبلروحالعظيمالصوتتجسد

ألمحزيريس)77(وإيزيس

ستومؤامرةلأوزيريسالأرصيالحكم

وجدت،الشمسيةالسنةإلىوضمهمأيامخمسةالقمرمنالحكيمتوتربحماوبعد

السنة.رأسقبلأيامخمسةكلفيمولوداتلدأنإمكانيةالسماءالهة

وهذهعال،بصوتبكىالنورإلىالمولودظهروعندما،أوزيريسولدتالأولاليومفي

الصوتارتفعاللحظةتلكوفي،العظامالآلهةأحدالعالمإلىظهرواحدا.شيثايعني

عالطا.

شيء.كلحاكمالعالمإلىوصل،والآلهةالبشر-

.رعأبناءكانواأوزيريسوحورالبحدتى،حورولدالثانياليوموفي

معروقةغيربهاالمرتبطةوالمعتقداتو!يفتثا،الإلهاآوالأنساناآرواءأعحدوهي،تنويري،حرفياتعنيآح+ا

صتنوعةقديصةصصريةصصادرمنو!قاطع،إيزيسرعنوهوبلوتارضبحتالموضوعهذاصياغةقيوضكل!!
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))!
بعيونوح!ثر،بوجهانسانهيمةعلىالهجبآبن(+4)صورذستولدالثالثاليوموفي

الصحراءاله،الحربو،الجسيمةالفواجعآمر،(الرمل)بلوناحمروشعرحمراء

الموعد.قبلوضعتهالذينوتالآمجنبهنظهروقد،المقفرة

أ:!لأ-

القرنحمار.هينةعلىستدقثالالأعلىمن5"رقمصورة

موسكو.بوشكين.متحف.مقلسادسا-لسابعا

الزوجالدهةتوت،بنتايزيس،ولدت،الرابعاليوموفي

محكمةفيالامواتعنالمدافعة،والحب،والأمومةالمخلصر،

قبلماأحبتهقدإيزيسآوزيريسزوجهاووآخيها،الآموات

.نوتالآلهةبطىفيكانتعندما،الولادة

مثلتصبحأنقررالتينفتيعى،لستوزوجةأختجب،بنتولدتالخامساليوموفي

-الأمواتحامية،إيزيس

وكان1،آ(.،م!ا))صوردالأفاعيسيدوأصبح،جبعرشورثفإنه،أوزيريسكبروعندما

بتعليمهم،أوزيريسآهتملذلكالبهمشر،لحوموأكلوا،برابرةالوقتذلكفيالمصريون

تشيدوعلمع،القانونأقامتوتوبمساعدة،أكلهيمكنلاوماأكلهيمكنمالهموسرح

الحكيمتوتوساعد،الآلهةوعبادة،المحاصيلوزراعة،الأراضيوتي،الريقنوات

وللأشياءأسماء،لهموتدبر،والكتابةاللغةالبشرأعطى.النبيلةالأعمالفيآوزيريس

والفن.العمارةفن،الحرفةالمصريونوعلم،آلقاب

بالمجازريسمحوالمالبشر،وبخصوصتعسفبدونمصروتوتأوزيريسحكم

الذهبي.العصرفيوقتأفضلهذاوكان،واحدةلمرةولوالدموية

40في
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"!؟لفول
لث"ط!؟

المستحبالالهاقامةدمالبلأدانحاءجميعفيمتعلم!صالمصريينجصيكلآصبحوعندما

الشعوبآنحيث،المجاورةالبلادفيدينيةبرحلةيقومآنآوزيري!سوقرر،النظامإله

ورافقه،إيزيسآختهوزوجتهوصايةتحتالعرلتروترك،البربريةفيتزاللاالمجاورة

طولعلىونورهالإلهسار،الطريقالىالصغارالآلهةنوروتوجهوالموسيقيوت،المطربوت

يستخدمولم،كلهالعالمتآسي!مرآعادوا،طويلتجوالوبعدالاناشيد،ويننتكلدونا!لأرضر،

كلآوزيري!سوآخضع،النبيلةلامع!لابو،اللسانبفصاحةالبشروعاقبمرذ،ولاتموته

والمباتل.المجاورهالشعوب

خر،الم!آالعصرآلزيشة53ركمصوره

هوسكو.--بوشكينمتحف

وحكمتمصرفيايزيسوترك،يتجولالإلهيزالوالا

وعلامتها،أوزيريسعرشتمثلإيزيسفانلذلك،البلاد

العرشتجس!لاسمهاالحتميةالهيروغليفية

والتعاويذ،والطبالسحر،البشروتوتإيزيسوعلمت

تجيدأنللمرأةالآلهةوآعطت،الطبيةالاعشابوجمع،المقدسة

.بالأسرةوالاهتمام،المنزليةالأعمال
!!!بث

سرالستأحب،الدينيةالرحلةمنأوزيريسرجعوبعدما

ملكةمعمؤامرةوعقد،ال!رضيالعرشعلىوالسيطرة،أوزيريسقتللهيوفكر،إيزيس

حكمعنراضيهتالغير،عفريتوسبعونأثنينإليهموانضم،لفكرتهالمويدةأكو،إتيوبيا

لهزيريس.أ
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لمدح1!((

مدحفيالضيوفوتنافس،ة!ا!اإلىصندوقآحضرلستاحتفالذروةفي

هازحا.ستقالعندنذ،الفاخرةالمصنوعات

كهمدية-يأخذهقياسهعلىيآتيوالذي،الصندوقفيبالدوراستلقوا-

كبيراالصندوقكانمنهملقسم،الصندوقإلىيتسللونوآصبحواالضيوفسكر

فيالإلهواستلقىآوزيريس،دورجاءالنهايةوفي،جداضيقاآوواسعاوللآخرين،جدا

،بالحبالالصندوقوربطوا،الصندوقغطاءالمتامرونوضعاللحظةتلكوفي،الصندوق

عندالمصبذلكيعدالوقتذلكومنذتانس،مصبمياهفيورهواالنهرالىوحملوه

ملعون.المصريون

منالسابعاليومفيا+؟)أوزيريسحكممنوالعشرينالثامنةالسنةفيذلكوحدث

أتير.شهر

لإيهب!ا3*"-.4،*:أل/""أل،

ربضه!حقمح**دص!ص

الإرميتاجمتحف.مقالثامنالقرن،العرشعلىاوزيريساليسارمن6لأرقمصورة

بطرسبورع.سانت

العنب.عناقيدتحتالعرشعلىأوزيريس61رقمصورة

آوزيريمكلرحياد!يسنةوالعشريناشغانيارواية+؟
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ستومؤامرةلاوزيريسالارضيا!حكم

إيزيسعجائب

للبح!ثوتوجهتالحداد،ملابسوارتدت،شعرهاقصتإيزيسآن،حدثبماعرف

الآلهة.قرآت،الهولشدةومنآوزيريس،جسديحتويالذيالصندوقعن

،اليومضر!لاعلىوالظلال!رضر،معالسماءامتزجت

عنكالطويلالفراقمنقلبييلتهب

بسكينة،الاظرافالىالذاهبالسيد،أخي،

السابقةهيدتكفيإليناأرجع

بكرحبتويديبسطت

عنكتدافعلكيمرفوعةيدي

الأرضمعالسماءيلتهب

اليومالأرضعلىوالظل

الأرضعلىالسماءوقعت

إليتعال،آه

ترىالم،وجدتهمنكلوسألت،جانبإلىجانبمنإيزيسبكاءانتقلوهكذا

واجتازت،الآلهةيعزيشيءولا،القاتلةالمصيبةعنيقولأنأحديستطيعولم،الصندوق

نأقبلالبشر،منالكثيروسألت،والمدنالبلداتمنالكثيروعدت،طويلةطريقإيزيس

وتجمعوا،سؤالهاالآلهةوسألت،المزعجةالصبيانمنزمرةيساعدها-منمعتلتقي

البعض.بعضهمينافسونبأنهمتوحيونظرتهمبأيدهم،ولوحوا،حولها

البحر.باتجاه،العظيمالنهرفيسبحالصندوقأنكيف،شاهدنانحن-

الإله،لهاأبوهاعلمهاوالتي،سحريةتعويذةإيزيسوأحضرت،الصبيانشكرت

شواطثعلىعنهالبحثيجبالصندوقأنفي،الأحجيةفكتوبسرعة،توتالحكيم

.هناكالتيارقذفهحيث،الفينيقية(بيبل)بالإغريقيةجبيلمدينةفيأورالي!(،أوادج-

المحوسطالآي!ضرالبحر!أالعظ!مالاخضرارحرف!اأورأوادج-لعنى7ل
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جبيل،شواطىإلىآوزيريسرجتةوبهالصندوقجلبتالنهرأمواج،الآلهةتخطئلم

ايزي!س،تجولتوهناك،الخلنجشجرةعلىموجودالصندوقوظل،اليابسةإلىبهورمي

،الجذعداخلفيواختفى،الصندوقوآحاطت،عاليهوآصبحت،الخلنجشجرةونمت

بقطعها،وامر،جميلةشجردوشاهدمالاكاندر،جبيلملكتجولالزمنمنمدةوبعد

.لقصرهأعمدةمنهاوعمل

عندالبلدةفيتإل!يدعتوادخلت،ذلكعنعرفت،جبيلالىايزيسوصلتوعندما

اليأسر.منوبكت،الينبوع

آوزيريس!.حبيبيآرىآنأستطيعلن،للمصيبةيا-

الآلهة،بكاءصراخوسمعالماتي،المصبعند،عشتارتخدموصلالوقتهذاوفي

طيباتالفتياتوبدت،بحدي!ثمعهمإيزيسروبدأت،تبكيلماذاوسألوا،منهاواقتربوا

شعوره!،لهنفجدلت،طيبشيءآيلهمتعملأنورغبت،بالآلهةوآعجبوا،ولطيفات

إلهي.بعبقجلدوهنوشبعت

تلكترىلكيالملكةاشتعلت،عشتارتوآخبرنالقصرإلىالفتياترجعتوعندما

وحالا،إيزي!سلطلبوأرسلتالعنبر،عبقمنهيفوحالذيوالجلدالشعرهذالمن،الغريبة

حاضنةلهاجبيلملكةوعينت،بعشتارتآعجبتوقد،الملكةخدموبرفقتهاالآلهةوصلت

قريب.وقتمنذولدالذيلآبنهاومطعمة

وإنمانهديها،منتطعمهولمالخلود،المولدتمنحأنوقررت،الملكةابنإيزيسوأحبت

كانالذي،سحريلهيبإلىالملكةابنآنزلتالليلوفيالهتها،يدأصبعليمصآعطته

النار،فيالطفلكانوعندما،الميتجسمهمنأجزاءالناروأحرقتموقد،فيمشتعلا

تبكي.وهيالخلنجأعمدةحولوطارتجنة،عصفورالىرلك!يزيإتحولت

تشاهدأنعشتارتالآلهةرغبتال!ياماحدوفي،بالتناوبالليالياستمرتوهكذا

الصغير،الملكفيهالموجودالمكانإلىبهدوءتسللتطفلها،ترعىالغريبةأنكيف

الناريحضنالمحبوبطفلهاورأت،الداخلإلىوتطلعتبحذرالبابعشتارتوفتحت

منحوإمكانية،إيزيسسحردمرالصراخهذا،الفؤادتمزقصرخةوأصدرت،الملتهبة

للآبد.فقدتا!1الخلوداالطفل

ككلا!حلكاللكلسفكأآيندلصفون!إلرالخلودلمترآررغبالذى،ىر!صلدعنهلكت!لثلاالآسطوردامكلذلك!ار!++
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شيتا،تفعلآتللآلهةيبقولمذلد،!راتفسصآنإيزي!سمنالملكةغضبوتطلب

عمثمتارتظهرتعندما

السحرالهة،إيزيسآنا-آعرفيآزعجتنيلأ"آنتلماذا،للمصيبةيا،ايزيسصرخت-

وآصبح،ضاعتسحريقوةبسببك،عليكاللعنة،خالداآبنكآجعلآنآريد،المحظيمة

وسآغادر،قصركتزينالتي،الاعمدةتلكاعطنيوالآن،ويموتيهرمالبشر،كبقيةآبند

جبيل.

بلاالأرضمنالخلنجأعمدةإيزيسوخلعت،الآلهةآمامووقعتالملكةالموتآرعب

صرخةوصرخت،الصندوقعلىووقعت،الصندوقوآخرجت،الشجرةوقطعت،مشقة

.وماتصرختهايتحمللمالملكيالطفلأنحيث،حادة

آدىالخلنجلجذعايزيس.قطعالآلهةآعاقتآنهابسببعشتارتمعاقبةدموهكذا

الوقتذلكومنذوعشتارت،مالاكاندرللملكةوأعطتهالكتانغطتحلوةزبدةسكبالى

أوزيريس.للإلهورمزارقية)،د()صوردجدالخشبيالعموديعد

السباحة،فيالآلهةليرافقالأكبرأبنهوأرسل،لإيزيسسفينةمالاكاندرملكوجهز

الميت،أوزيريسوشاهدت،الصندوقإيزيسفتح،الشاطئعنالسفينةابتعدتوعندما

يوجدماذايشاهد،أنوأراد.الفضولبدافعالالهةمنمالاكاندرأبنواقترب،وابتهجت

ميتا.الشابوسقط،الشريرةنظرتهوتفحصتإليهايزيسألتفتت،الصندوقفي

النيل،دلتافيأوزيريسجثةوبهالصندوقأخفتمصرإلىإيزيسرجعتوعندما

القصب.في

أنوبيسولادة

شكلوأتخذ،أوزيريسأحبتقدنفتيسلستزوجةفإن،لأخيهستمقتلقبلوذلك

)لالمصرىأنوبيسالدواتالإلهولدالمناسبةوبهذههضجعه،إلىالليلفيوجاءته،إيزيس

.(م،إل+آ،صورةإلنبو،

نفتيسوخدعت،أنوبيسالصغيرويقتلخيانتهابسببستمنهاينتقمأنوخافت

ست.هوأنوبيسأبأنفيصدقها،فقدزوجها،
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توتظهروعندما،الطفلتركتلستآمامالخوفمننفتيسآن،آخرىلصيغةوفقا

آنوبي!مرواصبحبه،اعتنتالذيسوبكبمساعدةوذلكآنوبيسايزي!روجدت،العالمإلى

وحلفيها.صدقيها

إيزيس!.الىوانضمتمنهنفتي!رهربتآوزيريسر،لستقتلوعندما

العالمفيمومياءأول6أوزيريسجسديعثرعلىست

القصب،فيوتسكع،النيلدلتافيالليليالصيدالىستتوجهالأياممنيومفي

الصندوق،غطاءورني،عنهالحبالوحل،إيزيسآخفتهالذي،الصندوقعلىعثروصدفة

الىآخيهجسدوقطع،سيفهوقبض،اللعناتوقذف،غيظاواحتدم،الميتآوزيريسورآى

مصر.آنحاءجميعفيبهاورمى،جزءاعشرأربعة

ومسحت،وزوجهاحبيبهابقاياعنللبحثإيزيسوتوجهت،ثانيةمصيبةعنوعرف

ذلككلفيايزيسوساعدت،والمستنقعاتالنهرفيفيهووقعتالبردىقارببنفسها

)صوردد!م(.ستمنالهاربةنفتيس

للآلفيعودخشبيلمتالوهذامستلميا.اوىأبنهيتةعلىآنوبيس67ركمصورة

موسكو.بوشكينمتحف.مقالأولى

فيهوجدتمكانكلوفي،ا+م!ايوماعشرأتنىأوزيريسجسدعنالبحثاستمر

أوزيريهممرأنلستيعتقدلكي،قبرهعلىمسلةوضعتجسدهأجزاءمنبقاياايزيس

السمكةوابتلعتمصر،أنحاءجميعفيأوزيريسعبادةتنتشهمرلكيوكذلك،مدفون

السمكة-تلكمنالمصريونينفرالوقتذلكومنذ،جسدهمنآجزاء(1()4)صوردلبدوت

آوزلرلسريطالاإلزلسرجمعسلهـهاخل1من،ال!ىصخملقهالامعددلذكر!منوعهمصادر"م+

ءهد
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الىوآلصقتهوقدسته،،السمكةابتلعتهالذيالجزءذلكالطينمنإيزيسصنعت

الجزءذلدبمناسبةخاصبعي!المصريونيحتفللذلك،جمعتهالذخثآوزيريسرسسد

التعفن،منبحفظهوقامت،إلهيبزيتآوزيريسجثةدهنتثمومن،السمكةابتلعتهالذي

آسرارعلامة-آنوبيهمسو،توتنفتيهم!ر،ال!رضرعلىمومياءآولخلقفيايزي!سوساعد

التحن!.

ايزيسرآنتقول،آخرىصيغةال!هراماتنصوصر7وتخبرنا

نوتبمساعدةفيهالحياةوبعثواآوزيريسر،جسدجمعاونفتيس

.!رع

لقثال،اوىآب!برآسإنسانهيتةعلىآنوبيسآ6؟رقمصورة

سانتالإرميتاجمتحف.مقالسابعللقرن!يعودبرونزي

بطرسبو!.

ايزيسوترتي،جاهزةالمومياءكانتيوما،سبعينوبعد

7!م(..م،م،)صورذوآخاهاوحبيبهازوجهاونفتيس

إيزيستقترب

نفتيستقترب

اليمينمنواحدة

اليسارمنوالآخرى

حات-طيرهيئةعلىواحدة

صمره!ئهعلىوالآخرى

أوزيريسعلىعثرواهم

نيديتآرضفيوستآخاهقتلعندما

حاتالطيريقترب
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الصقريقترب

نفتيسوايزيسمن

آوزيريسأخاهموعانقواوصلوا

ايزيسرآخعلىالحزت

نفتي!م!آخعلىالحزن

آخيهاعلىالحزن

رأسهاعلىويدهاايزيستجلس

ثديهانهايةعلىنفتيسوقبضت

أوزيريس.أخيهابسبب

لأأ!

منآجزاءفيهكيسيحملآبيس،المم!سبالثورترحبانونفتيسآيزيس34رقمصورة

باريس.اللوفرمتحف.م،قالأولالقرن11جملليكبردية11آوزيربش،جسد

ووصلواالرثاء،نفتيسوإيزيسسمعت،ا+7)يبمدينةمنالروححزنتال!ختينومع

وحزنت.شعرهوقصوا،كفعلىكفا)ضرب(وجسده،ليرقصن،أوزيحريسجسدى!إ

السحرعرفتولكنها،أوزيريسحياةآثناءطفلاتنجبلملانهاشديداحزناإيزيس

الطير-الحدأةأنثىإلىوتحول،الميتالزوجمنبطفلتحملأنوتستطيع،وأسراره

وحملت.سحريةبكلمةونطقت،أوزيريسمومياءعلىجناحينإيزيسوبسطت،حات

بىلسص!لهسص!ص،منا&لته،ولمألفالسقلىمصر!فنوموهومرالسادسهفل-الافى،ل!نلادلعاقىمدلهنهيولو،ا!لإغرلم!هقى77

8؟ل!"
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آوزيريس.معيتماتلحيث.الميتتحنيصلى65رقمصورة

حوروطفولةولأدة

ا+1حوراولادة

فييحبسهآنوقررلستواغتاظ،المقبرةإلىآوزيريسبقايانقلتايزيسأنوعرف

فييشتبهلمولكنه،للشريرينمقبولةتكنلم،باحترامأوزيريسردفنفكرةوحتى،الظلمة

.إحياؤهأعيدقدأوزيريسجسدأن

آوزيريس.علىتبكيونفتيسايزيس6،!ا!قرصورة

النهردلتامستنقعاتفيواختفت،الخوفمنتهربأنلإيزيستيسرتوتوبمساعدة

أوزيريس.لعرش!الشرعيالوريثبحور،بالحملتمخضتوهناكالعظيم

مو7+ق!!لللعودارلابو!!صج!رانعلى!حفوظا!سطورةانصر7لأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


))!
،الخوفمنارتعبتالآلهةآتحتىهوجاء،عاصفةوهبت،الولادةيوموحل

وصرخت.ايزي!سواستيقظت

وهوال!رضر،هذهوسيحكمطفلا،آلدآنا،...آوزيريهمسآختايزيس،آنا،ي!لايا-

ونادت،الالهاه!يآآحميهآوزيريسر،آبيهعدو،لستوسيقتل،آبيهعنوسيتحدث،جبيرث

سيكونهذاآنولتعرفي.-الآبدخثالقاربيسبححيثالسماء،الىيدهاورفعتبافتخار،

وراتعون.عظماء،آنهمالرغمعلى،ال!ربابسمد،سعدك

بإوزيريس.تحيصلىطيرهيتةعلىونفتيسإيزيس67صورة

آمه.بطنفيحورتحفظأنوجبالتي،بتعويذةونطق-قلبكفليهدأ،نعمآتومقال-

البيضة.يكسرلكييأتولم،أباهيقتل)ست(العدوهذاآترك-

وهو،بطنيفيمحميآبنييكونلكيلاجلي،قررهو،إيزيسوصرخت،آتوموقال-

الحمايةأعطي،أوزيريسوريثانهيعرفوهو،البطنهذافيلهالحمايةخلق

بطني.فيالموجودللصقر،

حور.إلىوتوجه،جهراونطق،لكلماتهاأتومأصغى

أبيكرفاقيتبعونكوالمجد-آمنحكآناال!رض،إلىأخرجآذهب،،الآلهة-سيد

أسمك.سآخلقوأنا،آوزيريس

أصبحتالجميععنوسراحور،إيزيسولدت،أتومقالهاالتي،الكلصاتهذهوبعد

العرشعلىآبيهمكانحورفيهيشغلالذي،اليومذلكانتظرتوبتلهف،الطفلتطعم

الجبار.ستمنالعرشعلىينافسأناخرأحديقررولمالآرضي،

4د5
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ا!اتالتاالدمستنقعاتحورفيوإيزيس

البردىمنعشفيوآخفته،الطفلتهنهنالصباحوفيلوحدها،الطفلإيزيسربت

المكانإلىالمساءفيوعادت،الطعامعلىتحصللكي،مابلدةالىوتوجهت،(4!)صورد

مرعبةعيونهاأصبحت،رجعتوعندما،طويلةلفترةالآلهةوغابت،فيهكانتالذي

تشنج-وجسدهوشخور،حور،للناظر.لهـث

نأحيث،المحليةالآسماكهربتصرختهاوعلى،المساعدةوطلبتايزيسوحزنت

نآويستطيعالطبيةالعشبةيعرفمن،سمكةأيقلبيتأثرولم،بعيدةتكنلمالبلدة

ال!سماك،وبكتوآبنها،الآلهةمساعدةبيلهيسمحوضعفيأحدولا،الطفليعالج

إلزيس:وصرخ!

الآلهةالمستنقعمنخرجتوفجأة،الحياةبعثيجيداحدلاولكن،يبكيمنكمالكثير-

لإيزيس.وقالتعنخاالحياةعلامةيدهاوفيللدلتاالحامية

ليسالآمرفإنست،شراخضعقدآبنكأنتعتقدينآنتإذا،الإلهأم،تحزنيلا-

،المكانهذاإلىيتسللأنلستيستطيعلا.بخصمكجديرغيرفالطفل،كذلك

مصيبةوهذا،حقيقيسببعنأبحث

أجلمنحورويعيشالمولودمعحدثت

وأ،عقربولسعه،صحيحغيرهذاأمه،

قلبه.ويتوقف،أفعىعضته

منعشفيحوروآيزيس6؟ركمصورة

ساقويرمزشابهيتةعلىحوروصور!لبردىا

مصرالسفلى.دلتاإلىالبردى

ص!كلرت!خا(مسلهمنالممنىالجههعلى!علوا/لآسطورهنصر+"مل
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))!
إلىيتسللآنآتومسحربسببستيستطعلمالآسطورذ،ل!ذهآخرىلصيغةووفقا

حور.وعضالبردفعشرإلىزحف،آفعىهينةآتخذلدلك،الحاليةهينتهفيالدلتامستنقعات

ملدوغا،فوجدتهالطفلجسدإيزيسروتفحصت،الدلتالآلهةالحكيمالمجلسأصغى

ورثته-،وإياباذ!"لاباواندفعت،يديهاعلىالطفلوأخذت،تندبوبدآت

شو.مملكةخلف،الوريثالوريث،ملدوغأبنكرع،الملدوغحور،الملدوغحور-

اليتيم.البريء،،الذهبي،الجميلالطفل،الملدوغحور

ايزيسمنالمولود،الملدوغحور

للآلهة.الرالعالقلبفتى،الذنوبيقترفلمالذي،الملدوغحور

!لجه.الحياةيبعثمنتوت.،ياطريقيستكونكيف

عننفتيسوعرفت،سلكتالعقرباوعونفتيسوصلتالدلتافيإيزيسرثاءعلى

.الكلماتبهذهإيزيسإلىسلكتوتوجه،وبكت،أختهاأصابتالتيالمصيبة

داممارعقاربفليتوقفنعم،رعمجذاففليتوقفنعمالسماء،أدعوا،أيزيس-

حركة.بلامستلقياحورأبنك

علىالأبديالقاربتوقفاللحظةتلكوفيالسماء،إلىبصوتهاإيزيسوتوجهت

إيزيس.إلىالسماءمنونزلالقاربعلىمكانهتوتالإلهوغادر،الدلتامستنقعات

الحكيمة،بشفتهاالآلهةصرخة!عيعلنأنبحزموقررحور،لأبنكضرريوجدلا-

فيمكانهاالشمسوستكون،الإلهيالقاربمنإليكوصلتأنا،رعبقاربعنهللدفاع

إيزيس.أمهلأجليشف،لمحوردامما،الخروجمنالنورالظلاميمنعالمساء،

للإجابة.إيزيسوصرخت،قصدكحالاتنهيوكيفالكبير،قلبكتوت،يا-

حور،طفلوأنقذ،مفعولهالعقربسموفقد،سحريةتعويذةالحكمةإلهنطقعندثذ

ويحفظونه،كلل،بلاحوريتبعونأنالمصريينإيزيسمنبطلبتوتآهرشفي،وعندما

جفاف،الظلامالأرضسادأن،توتحلمالمضادةالحالةوفي،إيزيسيساعدونوكلهم

حوراحيت))(3(.-رعقاربفيتوتورجع،ومجاعة

بالافصصرستدمرا!لآلهةمإن،ذلكيفعلوالمالأرضر،وإذاعلىحورممثل،بالفرعونيهتمواأنيجبأيضاالكلالهمرأنلالض!ط6()

المميتةالمصانب
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"أ؟لفصل
لث"ط!؟

عرللإنهالسريةوالاسماءو2الدلتامستنقعاتفيحورو.؟ايزيسآساطيرتمثل

،رعآوحور!مالمصريونالمنكوبونيتماثل.ال!فعىأوالعقربعضةضدسحريةتعاويذ

وقرر،السامةالعشبةالهمشريرالعفريتوعدالسحر،بفضلالسمعضةمنشفيالذي

وانتهت،هربوحالاماضيهوتذكركلب،بسيطآمواتمعولي!سجبار،إلهمعيتعاملآنه

،(رعحور)شفيكيفرع-آوحورمعالمنكوبينالمصريينمعتتماثلبكلماتالتعويذة

السمويهلك،سيعيشوهو،فلاتشفيوهكذا

ا؟ارع)للإلهالسريةالأشماء

معركة،أيفييقهرولاجباراآبنهامنتجعلأنإيزيسرغبتحور،كبروعندما

علىتقضيوكاورياالحكمكرمز-وادجتعينهحوريعطيآنرععلىوجبذلكولآجل

.الشردرةالعفارد!

،الارضعلىلعابامنهتساقط.ترتجفانوشفتهيداه.هرماالوقتذلكفيرعوآصبح

علىالأرضخلقتالخلطةهذهومنورهل،غبارمعومزجته،اللعابهذاإيزيسوجمعت

العليامصرفيأملاكهاوتفحصت،الطريقعلىالزواحفسمووضعتقوس،شكل

الشمس.الهفيهايتمشىكانماوكثيرا،والسفلى

مماالسماء،إلىصوتهووصل،الألمشدةمنوصرخ،العظيمرعالأفعىوعضت

العظيم.التاسوعاهتصامجذب

،فكاهيرتجفلهم،يقولهاذاقوة،أيرععنديكنولم،حدثماذاالآلهةصرخت-

علىتغلب،الأرضعلىالنيلكسيلانجسدهفيالسموسال،ترتعشأعضائهوكل

.وقالالشمسإلهقوةيصدقلابحيث،الألم

لم،معيحدثماذاسأحدثكم،منيخرجوجسديمنخلقالذي،إلهييا-

فعلمن،أعلملاأنا،بهتمسكلمويدي،تراهلاعيونيأنيعرفوقلبي،المرضيخترقني

لاالتيالأفعىآدهشتنيأشد،مرضمنهيوجدولايوما،المرضأجربولمبي،هذا

أعلمها.

الحدلته(المملكهن!اله)لورلنبردلهلسمىنصوصرالا"سطورةهذهصماغهفىاسكلخدم؟ا

فى4ر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-؟لددم!((

"!يساعدهأنويستطيعالسحريعرفمنهمآحدربما:الآلهةكللهيحضرواأنرعوطلب

.رعوسألتايزيسر،بينهممنوكانت،الآلهةوصلت

وساجبرهلا"عليكيدهآبنالكمنآحديرفعألملدغتك."التيالافعىهل،الإلهيآبي-

آلفهمعدك.منظرعنيبدمدأن

علىآتطلعكنتعندمالدغتنيقدآنينا،رعآطلقال!فعى،لدغتيقدوبالفعل-

ملاكي.آ

وكل،السريأسمكتخبرنيآنوجبذلكلعملولكن،سأعالجكإيزيسوقالت-

.ا!+االآخرونآسماءهمينطقعندمانوش!يعيالناسوحتى،السريةآسمالك

ماوكلالجبالوخالق،ضر!لاوالسماءخالقأناأعرف،الشمسإلهسأل"أسمي-

والنهار،منتصففيورع،الصباحخبرىأنا...الوقتخلقتآناعليها،يوجد

المساء.آتوم

هوانظر،بتحسنالعظيمالإلهيشعرولم،السميخرجلمرع،يساعدلمذلكولكن-

فيهاينحصرالتي،السريةوأسمائه،سرهعنيخبرهاولمايزيس.يخدعأنيريد

الشمس.لإلهوقالتذلكإيزيسفهمت،قوتهكل

.الإنسانويعيهمثر،السموسيخرجعنها،ليقل،ليقلتمافيآسماؤكتكنلم-

كيفاخر،مخرجعندهيوجدلاأنهرع،فهم،يشتعللهيبهوكانيشتعلالسم

نأالآلهةبقيةالشصسإلهوامر،قلبهاقوت،السريأسمهاعنإيزيسستكشف

نقلهوإنما،بشفتهينطقهلم،السريأسمهعنوخبرها،لوحدهإيزيسمعوظل،تنصرف

ايزيس.سوويعرفهالالرعالسريةالأسماءلذلكقلبها،إلىقلبهمن

إيزيس:قالتآسمه،قالوعندما

.الأرضعلىالسميرميأنأجبرهأنا،أصنعه.--أنارعمنالسمأيهاأخرج-

اسمومعرفةا!لإلهآوا!لإنسا!سوءايحملهمنحوهرأحدهو(رق)أسمللاسماءخاصةآهميةالمصريورصبكل،ذكركما!+

عرفواا!لثههواعرت!مفدطالشحسىللماربسصحسالم!دواهـ،بوابهحارسهالآفع!،عاطهالسلطهلعرقه!قلكسبأ!فرل!ا

آسمانها

44ير

http://www.al-maktabeh.com



؟لفصلحلىلمعكاا"،

معالقوةتقتسمانويمكنهاالقوذايزيسرواكتسبت،السريةرعآسماءآعرف،الآنوا

حورجوهرالاله

بخصلةالطفلامصص!حور،صورد)،،1(حردلاحوس)لالمصرلهحربوقراط

توجدولا،ضعيفالآنولغاية،ال!يمنالصدغعلىشابنتكلعر

ست،معوخاصةالجبارينالآعداءمعيتعاركلكيالقوةعنده

تحميهايزيهـسآملذلك،حمايةإلىبحاجةنفسههوحربوقراط

بجناحيها.

عشر!التاسعةالأشرةشاب.بهيتةحربوقراص!آ!4ا!قرصورة

.لندنالبريطانيالهتحف

وتحتتوت،الإلهقررهكذا،الناسعنيدافعأنيجبحربوقراط،يكفيلاهذاولكن

الارضينوحدةتاجيحملالآنوهولمصر،ال!عظمالحاكمالطفليصبحوصايته

الآنلغالهوهوحربولهراط،منأصغر(71صورذايزيعسآبقحورايزتسا-حور)بالمصريةحرلسس

.الكبيرةوظيفتهعنيعرفولا،الكلاميجيدولاآمه،ثديمنيرضع

الفرعقآبنا/لأرضىحورل!ملالعر!تروارت!مسس!سرخحربومراطولممانل؟لأ-
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))!
ا-!المحيلريسالثانبعا

ستنج!المعركةوآثناء،!سمعمعركهفىد!خل،ناضجاشاباحورآصب!وعندما

مصر-انحا"جحيكلفيورماكماا"زجوستيناربعةالىوقسمهاحور،عينخلكلفي

الشابوارجعلحصثا،حزءاوستيهىثلاثةعلىوعثرحور،لمساعدذتوتوصل

وادجت-عيهت-ني!لاوشمى

يرححآحيانابرال!سطورةهذدصيقفيكبيرتماقخرهناك

الىبنفسهاترج!س!لاوآحيانا،باختيارهالمخلوعةال!بهىست

وإنمافقط،حور!ينليسالصراعموضوعيعدوآحياناحور،

الشمس!ه-العينرع،عين

ومنحآوزيريسمومياءإلىوتوجهحور،الىني!لارجعت

(-ا)صوتداآوزيريعمرا++وانبعث،العينيبتلعآنآوزيريهمثرالميت

يمصحور!المولودةآيزيسركبتيعلىحرسيس7()رقمصورة

متحف.مقعشرالثانيالقرنآيزيس.ي!تصالحلي!

بطرسبورغ.سانتالإرميتاج

نآعليهوجبالآرض،علىيظلأنآوزيريسبامكانيعدولم،عظيمةحادثةحدتت

ورثعندهامصر،فيحكمكما،هناكوحكم،الغيبعالمملكويصبحالداوتالىيذهب

لجب-العردش

أ+(اا!سردا)ل!م!عجمسمر-يردلهلسمىونصوصرالزلعسصكلقيلولار-بحتا"!سطوردهذدص!ا!!فىاسعخد!+د

!مرظلللحمادلع!اسمولكتهاتيعتآوزلرلسرمجازلها!ع!صصر"!ساطمرلط!عما3المقبوا!هذاالمسمحع!!ااسمخ!اتولهمل-1+
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"االف!لىلثكا
حورآنفييقتن!لكيلتجربةآبنهآخضكلللابد،الداوتإلىينصرفآنوقبل

الجبار-ستمعمعركةلخوضهـستعد

لهفكمر-بدوتحوروآجابالآبرلها"،نالمعذبساعد-

وسآلفاتدد""ال!كثرالحيوانتعتبروآنت،المعركةفيشاركتالحيواناتمنآي-

الثاني-السؤالآوزيري!س

حور.قال،الحصانهوفاندةالاكثرالحيوان-

الظر"الحصانوانماالأسدتسملمولماذا،آوزيريسآنده!ن!الحصاتلا"ولماذا-

الأسد.الوحشهوالحعواناتآقوو

الهارلين.خلفيركخروالحصان،مستخفاحوروآجاب،للحمايةضروريدس!لا-

آوزيريس.وصرخ،الابنبجواباقتنع

ست-واقتلآذهب،للمعركةمستعدأنتهل-

ميتكلينبعثالأمواتمملكةفيالوقتذلكومنذ،الاخيرةالكلماتهذهكانت

آوزيريسجسدعلىإيزي!سحافظتمثلما،ومحفوظةمحنطةجثتهكانتوإذا،مصري

التعفن-من

كالطبيعة.اوزيريهمهمر،مثل،ربفىكلوينبعث

(؟("روحوستدعوكا

وانتصرستمعمعاركبخوضقامكثيرةومرات(+اا)صورذلأبيهلينتقمحورتوجه

ايزيعمرابنيستطيعولمالنهر،جاموس!هيثةواتخذقطع،إلىلستجسدقطعومرة،عليه

(7+)صوردالجروحمنويشفى،نفسهينقذآنستينجحمرةكلوفيعدود،يقتلان

ست،للمغتصبوليسقانونيا،لهمصرسيدورتبةأوزيريسعرشرآنحورويعتبر

وحورلستقررعديدةمعاركوبعد،الحكمعنويتنازلالتاجعنيتخلىأنرفضرالذي

ق"االياح!سبعضرري!علو،(العشرونالسلاله)بكلد!جمسم!ربردلهلسمىتصوحرالملاسطوردهذدص!اغه!مماسمخ!-!،م

مجاتىطايكلذا!ممدسهمؤلقاهـأدي!هوإتما،ككلمواموطجمهدلنعهنصوصرلصتللملأاضصوصرا
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-ع!دل1!((

هذايحلواآنالعظيمالتاسوعورعدع.الآلهةمحكمةإلىاو!جوتانالنهاية!ي

سنة.ثمافينالزمنهذاإلىامتدالذقي،انحلاف

".----
ا:""*صص""كا--ء،

.ب؟8*."؟."ء*:لة-2.ء.ا:

"ء

ألث9*!!

،؟"--".***ألح-ثإ

آوزيريس.آتبعات71ركمصوره

ا!كمةايةبد

أبيهمنالملكيالمقاميطلبرع،الشمساله،كلهالكونسيدآمامحورالطفلس!لج

وادجتعينقدمعندماالوقتذلكوفي،بضيائهيشع،بتاحلأبنرالعظهورآوزلمجريس

هليوبوليس.فيالموجود،العظيمللسيد

باريس.-اللوفرمتحف.مقالآولالقرننهايةجمليك(1بردية"منستيقتلحور77رقمصورة

فى4هـ
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؟لمفمحلىلمقكاا"

المتنازعة،ال!طرافمنالعينهذهتمن!!لمنقرر،رعالىتوجهواتوت،تفوهالسيد،-

الآرضين.حاكموتجعله

لحور.المقامأعطىورع،أخلقها-و!ثلصرخ،الجبارةالقوة-العدالة-

الآلهةمنالفيدعنآبحثا،التاسوعالىوالتفتتوتوافق،مرةلمليوتحقيقةهذه

.لأخرىا

لفهمو.الهواءالهكرر،التاسوععدلهذالحور،العينوهب-

إيزيس-صرخت،أبنهاجانبالىوقفتالآلهةكلانظر،

فليعش7+ا،اأونفراقلبوأبعثالآمواتمملكةفي،الغربباتجاههبالشماليالهواء-

السيد.لقبعلىابنه.وحصلجيدةبصحةهو

سنواتاستمرالذيوحورستبينوالخلأفنهائياحلقدالآمرأنالآلهةوفكرت

شرها.وأطلقتحوراحيت-رعوصرخت،توقفالآنمنذعديدة

الآلهةمنال!عظموالإله،تسألينيلا،لوحدكمتقاضونانتمهل،ذلكيعنيماذا-

الساحر،إيزيسابن.حورلستتمنحأنيجبوادجتعينهنا"موجودغيروكآنني

لأوزيريس،شرعيغيرابنفهوذلكإلىإضافة،ا!2)اكلمليكونصغيراشاباالعظيم

موته.بعدولدوهو

ووضعه،التاج...رأسهعلىليضعهوحورلأجل،12،))خرطوشيآخذتوتدع-

.سوعلتاا

يقبللا،طويلاالصمتواستمر،الإلهوجهفيساطعةونظرة،حوراحيت-رعصمت

ست.قالتمومن،ومشؤومالصلح

منأقوويديأن...وسآتبتسنحاربوقالمعي،ليدخلأحورورععلىنادي-

منه.أكثرالسيدمقاماستحقأناذلكعنوعدايده،

آونونرياسمجاءتوصنهبكثرد،اشتهمرالأزويريسرنعتوهوجميلكاننا*ونفرا-67

شايالم!السايوفركصاحورولكن،ستهنماتوقاسممرالخصاماللحظههذدوقر-!!ل

شدلددكانسالخرطوسثريدالهق*ادع!علو،الشرلهوىمرالفرعوقاسمحمالههوالخرطو!مروظاتفآحدلبدوماعلى،حرطولتر؟")

حوريولين71العظيمالتاسوعرغبحيث،صلكيصقامبهايقصدتال"احلاأحدوفيللشصسر،وترمزا"لأنحدار
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))!
الاولىالقوةتكونآنيجبالمحكمة،العادلتوتونهض،يصلحلاالآسلوبهذا-

آمامنا،ذلكسيكونوكيف،لستسيعطىآوزيري!مرمقامآنالمعقولمنوهل،للإل!ة

حورلا"-اوزيري!مرالحقيقيآبني

آنوبيسر.المحاربا!لإلهنكثالمرةهذهولكن،الصمتسادآخرىومرة

آتفاق.الىنصللنهكذاهو،وصرخ،العملماالالهةوقالت-

.أتوممعوتشاورالنتمابين،علىوليحكم،الحيال!علىالالهبنبجدت،ينادوندعهم-

للنيل،لو!لاالمصبعندالجزرأحدىعلى(د7)صوردبنبجدتالخصوبةإلهوعاش

له.لهالواوال!اسوعحضرةأماموآحضروا،وراتهوآرسلوا

اليومية-النزاعاتعنومنعهمالشابينهؤلاءعلىآحكم-

!

.خرطوشفيآمونعنختوتالفرعونآسمالأعلىمن7؟رقمصورة

نطق:النهايةوفيطويلابنبجدتفكر

إلىرسولاولنبعث...بذلكقرارانتخذلاتعالوا...صعبةقضيةأعطيتمونيأنتم-

سننفذ.هيتقولوكما...العظيمةنيت

الثور،كلهالكونسيدباسمنيتإلىرسولايرسلتوتودعالتاسوع،وافق-

هلدوبول!س.إلىووصل
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؟لمفضلىلمثا"

الحكمة-إلهوافق،هذافعلتأنا،الحقيقةوفي-

نيت.منجواباوآحضر،الحركةالسريعالحصان،الرسولآرسل

وسقطت،غضبتوآنا،عظيمبظلمتقومواول!حور،لابنهأوزيري!سمقامآعطوا

وعنتهمتارت،عنات-آبنتيهالعظيمرعمنلستفلبخذذلكومقابلالؤرض،علىءالسط

حور.يرثهآنيجبآوزيريسعرلترولكن،الأرضعلىآملاكهوليضاعف

"؟
--ء،-"

ج!)ف!ح!

+!

لفن.البريصلانيالمتحفبانبج!تة74رقمصورة

واحد.صوتفيالتاسوعصرخالرسالةهذهتوتقرأعندما

الحق.آلهةهذه-

الصغير،الطفلأيهالكعالالمقامهذاحور،إلىوالتفتلاحوراحيت،رع-قال-

تحكم.لكيوقصيرضعيفوأنت

صبرنفذ،عالنزاعلىالحاضرةأخرىوالهةالتاسوعالشمسإلهكلماتأزعجت

بحقد.رعوجهإلىونظرووقف،باباالعفريت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ل!دم1!((

))(د(.فارغمعبدك-

،الأرضعلىورقدالآلهةعنوتراجع،بابابكلماتحوراحيت-رعإهانةدموقد

التاسوع.الهةمنالهأيمعالحديثعنسيمتنعالآنمن،وأعلن

بابحاليالتاسوعوقال

جدا.كبيرةجريمتك،هنامنانصرف-

وتفرقوا.،منهاجدوىلاالمحكمةاستمراريةأنالآلهةورأت

احكمةتواصل

عظيم،حزنفيقلبهوكانمنعزلا،رعواستلقى،طويلةأيامخلالالمحكمةتجتمعولم

وتعرت،أبيهاأماموقفتالتاسوع،لمساعدةالشمسيرعبنتحتحورالآلهةوصلت

وفكر.باباسببهاالتيالإهاناترعونسي،السحريةبمفاتنهاوسحرته،أمامه

حور.ولستللإلهالالهةوقررت،المحكمةفيالتاسوعأجتمعأخرىومرة

نفسه.عنيتحدث-

حش!ك!لم
4لأ""

!!!

%؟!4"444

جملأ!ءثلأ*

.القاهرة-المصريالمتحفوالعنتكلرون،الحاديةا*شرةالعبب،معستيتعارك75رقمصورة

لكحاضعأحدي!قىولنلوحدكرروبقيت،ه!مالآلهةكلوغادرت،فارغسيكونالقارهـالانديالآنمرواض!هوكصايعنيآيد()

الآرخرعلىرعمعيدأيضايقصدأنهالممكنومر

422

http://www.al-maktabeh.com



؟لمف!لىلفكاا"

!ال.نونابن،العظمىالقوة،!سعندتذ

آعداءآهزميوموكل،ال!بديالقاربمقدمةفيآقفوآنايقثر،لاالذيالجبارآنا-

آوزيريهممرمقاملذلك،ينافسنيآنيمكنالآلهةمنآحدلا.(71)صورذعببسآدمرآنا،رع

لي.يكونآنيجب

عببمعسيتعاركستفإنحور،آوزيريسمقامآخذآذا،بوضوحلستولمح

ال!بدي.العاربضدوسيكون

.وتوتآنوبيسوآشمنز،الآلهةصرخت،المرعبةوالمخاطر،حقعلىهو-

الآم.طرفمنالأخإلىسيعطىالمقامآنالمعقولمنهل-

االلست"اال!كبرالأخيوجدالوقتذلكوفي،لطفلسيعطىالمقامأنالمعقولمنهل-

بنبجدت.عارضوبخبث

كيفوسمعا+را،حادةمهينةأشاراتالآلهةبقيةباتجاهوأطلقبنبجدتالىرعأنضم

كبيرةصرخةوأطلقوااذانع،سمعتماالتاسوعيصدقلم،الشمسالهعنعاستدعي

وقالوا.الكونسيدوجهأمام

"السماعتستحقولاقلناها،التي،الكلماتهذهما-

حور.وصرخبلبله،ظهرت

مني.سياخذأوزيريسآبيومقام،بالخديعةقمتإذاعادلغيرهذا-

تواريدا1اعاليةريش!ةذووبتاح،نيتالآلهة،أميتعيمشكيف،ايزيسصرختنعم-

هليوبوليسفيالموجود،آمونالعظيمللسيدالكلماتهذهنقلتوهكذا،الآلهة!رون

بقاربه-وصلالذيوخبرى

حورح*استسصيهال

ونطدكمابهلحرلمبسببالممكقرمق،الكالبامعحاملم!الواض!ص!م)التصركىلذكرلمالههماسوء*االآلثهالمثفه،كلصاهـرع+ل

أتيمةكلحات

ق!!انعسالعادد!رعالمهرلشهف!ل71-ا!لالرلدونلمن!أى!ل

د2ر
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))!
قلنا،نحنماذا،مايرامعلىلثيءكلوسيكون،لصاحبهالحقآعطىاذ،تحزنلا-

الداسوع./لآلههالزل!سآجابت

-بتهديداتالآلهةعلىوانهاللستغيظاواحتدم،ذلكوسمع

-يومكلمنكمواحدوسآقتلدلن،د؟"()وزنهالثقيلالصولجانعلىسآستوليآنا-

عنيمتنعوتستوهو،المحكمةفيموحودذإيزيهمكلردامتما،حوراحيتبرع-وآقسم

المحكمة.فيالمننماركة

إيزيسحيلةأول

النعللعبرآتالعاسوعلآلهةآوامردوأعطىستمتطلباتعلىالكونسددوافق

الشاطى،علىتبقىآتايزيسعلىوكانالجزر،أحدىعلىالخلافحلفيوتستمر

أنتي.الزورقلقالهدقالو*ا،الجزيرةالىا/لآلهةوصلتوعندما

بشكلسنعاقبكونحن،إيزيستشبهالتيالنساء،منأيالجزيرذإلىتنقل!ل-

صارم

إيزي!مرواتخذت،مادبةبعملوقامتالنخيلمندغلةإلىالآلهةابتعدتذلكوبعد

وتصشي،صغيرآذهبيةخاتمآأصابعهافيوارتدت،الوقتذلكفيعجورة!يهعلى

أنتي-قاربفينعسانالمنتظرالمسافرحيثالمعبر،منواقتربت،محدبةعرجاء

الذي،للطفلالطعامأحضرتأنا،إيزيسمنهطلبتحيث،الجزيرةعلىآتركمي-

.كثيراوجالعأيامخمسةهناكوهو،1ار،الماشيةيرعى

.مكفهرةأنتيوأجابت،امرأةآينقلبعدمقراروهناك-

فقط.إلىأنظروأنتعجوز،وأنافقط،إيزيسيمسالقرارهذاولكن-

وسألت.أنتيفكرت

النهرلأ"عبرونقلتكطلبكنفذتإذا،تعطينيماذا-

ى!تآخدع!ت!حعيارلهافى!س!نعمإلهزلممراسمخد!وبالمالىواحدد،بطرلم!العدسمهبالمصرله!للقطمهماموالماشد4كلمهدل

د!ل05

http://www.al-maktabeh.com



؟لف!لىلمع!ا"

الخبز-هذاسأعطيكآنا-

ونكثتبراسيغامرتوانا،القاربوجهوباستخفاف،خبزكالىبحاجةلست-

الخبز.أجلمنالتاسوعآوامر

وعرضتايزيعسسالتاصبعي"فيالموجودالذهبيالخادمأعطيتكواذاجيد-

المارب.سالقعلىالخالم

-باللمعانآنتيعيونوبدأت

الطل!،نباتاتص!بايزي!سواختفتالجزيرذ،الىوتوجه.فوراووافق،الخادمآعطني-

بتعويذدوتلفظتالبغيخر،ستالآلهةبينمنورآت،التاسوعوليمةتراقبوآصبحت

ال!لهة،ص!بحتىولاالبشر،بينمثلهايوجدلاوجميلةشابةفتاذإلىتحولت،سحرية

مخبتيها.وغادرت

-وقالايزيسمنواقتربالآلهةوترك،شوقهلهاأظهروفورا،ستشاهدها

جميلة.والفتاة،معكهناأنا-

زوجةكنتأنابخصوحي،ماذا،قصيرةلمدةإيزيسوامتنعت،العظيمسيديلا-

لأبني.وقالغريبجاءمرةولكن،أبيهمواشيالطفلوأخذطفلاوآنجبت،مواشيراعي

تكونأنمنكآريد،لهقالهكذا،هنامنسأطردكوأنا،أبيكمواشيوأخذسأقتلكآنا

له.!حارسا

.بامتعاضوصرخ،عابسووجهستجلس،الفتاةعطفتستحقأنآتمنى

الموانتمي.الغريبنعطيأنالمعقولمنهل-

الارضر،عنطارتالفرحومنحدأةهينةعلىإيزيساتخذتاللحظةتلكوفي

لست.ونادتالطلحأعاليعلىوجلست

"ن!لافاعلأنتوماذا،يدنكوعقلك،هذاقالتشفتيك،نفسكعلىأبكي-

حوراحيت--رعإلىوتوجه،هرابكاءالستبكى

باهتمامصمتو،حدثعماالشمسإلهوخبر،خدعتنيحقودةامرآةهذهوقال-

حوراحيت.رع-

ذ3ير
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))!
نفسك.آدن!آن!لا"الآنالعملوما-

بصرامة.ونعاقبهآنتيبالساتقيآتوندعهمستوقال-

الوقتذلكومنذ،قدمهباطنعلىبعصاوضربودآنتيوآحضروا،التاسوعوافق

الذهب-حرمآنتيتمجدالتيالبلدةفيالوقتذلكومنذ،الذهبآنتيلعنت

النهرجاموسهيئةوحورعلىستمعركة

عرآجبر،الجبالفيالمحكمةتستمرلكيلخابيالغربيةالشواطتإلىالتاسوعتوجه

للتاسوع:آتوممعقاللذلك،ستقبلمنتامةبهزيمةيعترفآنحوراحيت-

آيامينهيأنالشابهذاتجبرونآنتموهكذافالدة"بدونسنجتمعالوقتمنكم-

أبيهمكانولينصب،إيزيسآبنحور،رآسعلىالتاجضع،المحكمةفيحياته

!زيريس-آ

أنتهلوأجابه،يهددهاالآلهةعلىآخرىمرةوانهالستصرخ،يكونلنهذالا-

هادكأ-

فيالؤرضينسيد،أتومقالمامعبالاتفاقتتصرفأنوجب،غضبكآكبح-

حوراحيت"."-رعوهليوبوليس

العليا.مصرتاجالأبيضر،التاجحوروتوجوالست،صرخالغضبومن

أخلعواالأصغر،لأخيسيعطىالمقامأنالمعقولمنهل،توقفواوقاللستصرخ-

حور.رأسعنالتاج

.وقالإليهستوالتفت،إيزيسآبنرأسعنالتاجحوراحيت-رعخلع

منالنيلفيأنفسناونرميالنهرفرسإلىنتحول.المسابقةطريقعنخلأفنانحل-

السيد.مقامعلىيحصلوخصمهالخاسرفسيكونأشهر،ثلاثةيمضيآنقبليظهر

.المياهعبابفيوغطساالنهرفرسإلىوتحولاحور،وافق

لست،هيئةالشر،هيثةهيالنهرفرسهيئةلكنآبنها-علىوخافتايزيسذلكورأت

بحبلوربطتهاحربةالآلهةوصنعت،بساطةبكلالمياهفيحوريقتلأنيستطيعوهو
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؟لف!لىلمفماا"

لست،وحورفيهغطسالذيالمكانذلكفي،المياهفيقوتهابكلالحربةورمت،طويل

حور.فيالحربةوانغرست

آنهاوفهمتايزيس،قلبوتجمدحور،آبنكآناهذاآمي،ايزيسياحورصرخ-

الحربة.الآلهةوآمرت،بالخطآبنهاآصابت

طفلي.هذاحور،آبنيهذاوانظريمنه،الحربةفكي-

ولكن،المياهفيالحربةرمتأخرىومرةالآعماقمنإيزيسوسحبتها،الحربةانفكت

ست.جسمفيالنحاسآنغرسمكانها.قيكانتالضربةهذه

فلتتركني،حربتكأدعوا،المجروحالإلهأمتعظ،إيزيسآختي،ضدكفعلتماذا-

إيزيس.يام!لاطريقعنآخوكوأنا،حربتك

إيزيس.يا،الأمطريقعنأخيكمنآكثرالغريبأحببتأنكالمعقولمنهل-

أخته.علىلستونادىلست،علىوحنت،الطيبإيزيسقلبدق

دستنجأمطريقعنأخيكمنأكثرالغريبأحبتانكالمعقولهنهل-

بطني.فيالوحيدأخيياوقعتماذافيتوتوقال،اتركيه-

كفهدساخطا،وجههوكانالماء،منوظهرأمه،علىمرعبةبصورةغيظاحوراحتدم

.اد،)اهسأرقسمواحدةبضربةحوربينما،صرختهاأطلاقفيإيزيستنجحلم،الجنوب

تلكمنحوروارتعب،رأسبدونحجريتمثالهيئةعلىإيزيساتخذتعندئذ

الثغور.أحدفيوأختبئالغربيةالجبالإلىوهربأمهرأسوأخذ،الجريمة

توت:كاتبهوسأل،الحجريالتمثالحوراحيت-رعوشاهد

لهلأ؟رأسلاالذي،القادمهذامن-

طريؤعنا/لأضيكوقعتدعا،ا/لأ!يةا!لأعرافقواعدعربتنا!سبهناإيزيسروتصرفات،جدابدانياالأسطورذمنالمقطكلهذايع!+ر

مكلونحوبشكلمرلبطوهو،الاتجولهالأعرافبمواعدالآلهه!نالجدلهدالجملحممنلحورولعملالإنسارآمرياءألهربهوالآمىالخط

التيللآسطورةحرتبسيطفياصطناعياآدخل!روالأسطوردمقالقديمالمقطموهذا،الآصليالاكاحمنأقلوبدرتهم!/و،الأب

ستمكلحورخلافعقتتحدت
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الدد!!((

بصوتوصرخالشصمرإلهآشمنز،راسهاقطعآبنهاوحور،إيزيسهذدتوتقال-

مد!كبب

بصرامة.سنعامبهاقتربي-

بقي،للبحثالآلهةتوزعتحور،عنللبح!ثالغربيةالشواطئالىالتاسوعوتوجه

الجبل،فيودفنها،عينيهوخلع،آرضاوآلقادوآخذه،بسرعةعدوهووجدلوحدذ،ست

اللوتس.زهرةونبتت،بصلةشكلعلىاتخذتني!لاوقرة

حوراحيت.رع-علىدستوكذب،الآلهةإلىرجع

حور.وجتآنا-

،غزالحتحورآمسكتوالصحراء،الىساذهبأجدهعندماحتحوروقالت-

مبصرا،حوروآصبححور،عينفيووضعتهطازجاحليبامنهاوحلبت،منهاواقتربت

التاسوع-أمامووقفالآلهةإلىرجعترعبنتمرافقةوفي

العاسوع.لآلههوهال!-

المحكمة.الىلستوحوريحضروندعهم-

يزورستحور

الثانيإيزيسحيلة

ويقول.حوروستالىاللجوءمنحوراحيت-رعتعب

خلافاتكمعنوتوقفواال!دوء،وأعطوناوغموا،آبحثوا،لكمأقولماذا،آسمعوا

اليومية.

ونستريحراثعايوماوسنقضي،بيتيالىلنذهبلحور.بلطفوقاللسصوافقنعم-

جيدا-

لحور.قالهكذا،سأعملهكذا،الحقيقةوباسم-

وبسطللنومالاثناناضطجعاوعندما،ممتعاوقتاوحورلستقضىاليومذلكوخلال

الودبسذاجةحورواقترح،بعضهامعالآلهةواضطجعت،واسعافراشاستخدم

خائنبيتفيبنفسهاستبدلهقدلستأنفييشكولم.لستعنهاخبرهالذي،بإخلاص

http://www.al-maktabeh.com



"اابفضلىلث
ستعليهوهجمحورس!عن،الآلهةأمامللابدالعار4بوالحقاغتصبا*.الحساب!صمفية

عليه.يستحوذانوحاول

استخدمولكنه.صراعفيمعهيدخلاقاو،كمقاومةيبدولمعدود،علىحورواحتال

فقط،ذلكبعدونام،يدهكفعلىمئوجمهيدد،فيستعضوخلسةواخذ،الطلام

الباكرالصباحفيحوروتوجهافكاردا!!دا،تحقيؤفينحب-اتكحقتفعاستالخالنوكات

لها-وقالايزيعمراد

ست.بيفعلماذاوشاهدخئيتعالي،اميايريعمر،يااليتعالي-

آخذتاللحظةتلكوكيامه،علىالمنىستوعرضيدد،كفةفتحالكلماتهذدومع

المقطوعةاليدوبدلالماء،فيبهاوالقت،النجسةحوريدقطعت،نحاسيةسكينايزيسر

بيتإلىالآلهةوتوجهت،فخاريابريقفيحورمنىجمعتتمومر،جديدةيداعملت

البسمانى.الخادمالىخدمهآح!إلىوالعحت!،!س

.سيدكعندموجودةالخضرواتمنآي-

عشب.يوجدالبستانيآجاب-

)-دا-وحمل،العشبةطعاملستوتناولحور،بمنىالعشبةايزيسسقتعندتذ

للتاسوع.وآعلنستوضحك،المحكمةفر!الآلهةاجتمعتالتالياليوموفي

العاراسحقتواعليهاستحوذتاناذلك-يستحقلاحوروعدو،الحاكممقامآعطوني-

وجهه،علىوبصقواحور،منوضحكوا،كبيرةصرحةالتاسوعالهتوتآطلق

.وقال،الإلهباسمحوروآلهسم،وشدموه

ودعهم،الجوابسيرداينمنوسنرىست،منىأدعوكذب،ستقالهماكل-

ستجيب-آينمنوسنرىبيالخاصرالمئيدعون

وامر.حوركتفعلىيدهوضعرعكاتبوتوت،الضحكتوقف

أ!وسص!ااهـصر!!"إ:ررااعصرلمححمى!-!ثبحتمما-ى(صب-و؟؟

اصححلااعم!س!اع!"!ئمبنثد،ثاخدهـ"احصص!يةاسخعتخدا-زخئا-ا

فى2تر
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؟لمدع!((

دست-منىفليخرج-

.وقاللستكتفعلىيددتوتوضععندنذ،مستنقعآعماقمنالمنىوآجاب

حور.منىفليخرخ-

لست-جوفمنوانشق".احرجآنتامرنيطريقةبآخث-

.الخروجعنالمنىوتمنع،نذ!لاعبراخرجتوتقال-

اجلي.انتهىالهآنا،نذ!لاعبرتخرجانالمعقولمنهل-

حورمنىخرجاللحظةتلكوفي،ستشفةعبرآخرجعندلذ،الحكيمتوتوقال-

يددلستمداللمعانشدةومن،الآلهةوتقهقهت،شمسيقرصشكلعلىستشفةمن

علىووضعهالقرصبنفسهوأخذذلك.منمنعهتوتولكن،الشمسيالقرصينزعلكي

.التاجمثلرآسه

مخطئ.ودست،حقعلى-حوروقالالتاسوعضحك-

السابق.منآكثرغيظاستواحتدم

دؤنفسناوسنشدد،آخرىمرهن!صارعلممالحور،المقاملعطىلن،الإلهباسمآمسم

الحاكم.مقامسيعطىخصمهعلىيتغلبومن،نتسابقلكيمعاوسنسبححجرياقاربا

ا!جريبالقاربالمسابقة

منوغطاهاالكيدر،خشبمنقاربالنفسهشيدفقدللدهاء،حورالتحثأخرىمرة

،الخداعهذاالآلهةمنآحديلاحخ!لمالماء،الىآنزلهاالليلوفيبالجبص،الخارج

وفلقالغربيةالنتهمواطئإلىوتوجهالحجر،منمصنوعةآنهاوقررحورقاربلستشاهد

حجرية.كتلةمنالقاربوسحبالصخرةآعالي

حور،قاربللأمامتحرك،قاربهفيكلالمتسابقونجلسو،المسابقةموعدوحل

فقاقيعالماءسطحعلىوالماء،سطحتحتتخرخروبدآت،الشاطىمنلستقاربوآبحر

فرسرشكلأتخذلستولكن،المسابقةربحبآنه،الفرحةعنتنمصرخةحورآطلقفقط،

وآغرقها-حورقاربوسبقالنهر،
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"أىل!دل؟
لثءط!ا

التاسوعالهةولكن،عدوهفييخسسهاآنوآردحربةوآمسكايزي!سابنغيظاواحتدم

الشاطئ.منعليهصرخت

الحربة-ترمي/لأ-

فيووضعهاالماءمنالحربةسحبفقد،كلمةاييتح!ثولمحور،صبرونكذ

العظيمة.نيتا!لآلهةالىسايسر(إلى)الشمالى!!وسبحرا،1قاربه

آلمحيلريسحكم

الدعوىونهايةحوروانتصار

نيت.وقالسايهمهمر،الىسابحاحوروصل

يصدرولمعاماثمافينمنذنتقاضىونحر،لستوعلىعليمايحكملكي،هكذاافعل-

لمانناوبقدر،تسابقنانحنماوبقدر،معيعلاقتهفيحقعلىستيكنلمقرر،آي

يريدلاستولكن،بأحقيتيالعظيمالتاسوعآعترفمنتصر،دانماوآنا،بالقوةنتعارى

بذلك-يعترفآن

-رعالكونلسيدتوتوقال،نيتالىحوربهاتوجهالتي،الدعوىعنوعرف

حوراحم!.

حكمه.وليقول،المساعدةلطلبآوزيريسالىنتوجه-

ووافق.حوراحيت-رعفكر

الرسالة-هذدوكتبآوزيريسر،الىرسالةيكتبلكي،توتالىقرارهواعطى-

الؤرض!ين،فادح،الآلهةعنالمدافع.يىالحاكص،ألانفسهميصطادونالآسد،التور-

الذيالثور،.والسفلىالعليامصرملكالآولى،البدايةمنذالبشرخالق.الذهبيحور

للارضينا)،را،الخصوبةمانح.بتاحابن،معافىسالمالتععث!نعم-هليوبوليهم!رالىوصل

حورا"غرهـقار-ستاثا!هدالرغمر1
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))!
شما+ا،ااالكريمةوا/لآحجارالذهبعلىيتغذىالذخئي،التاسوعكابيهالعرشرعلىالمتربكل

معافى-سالماآنتفلععشر

جاهد1-قرارنتخذ!لألكيستوحورمعنتصرفكيفآخبرنا

اللحطةتلكوفي!--!مدويةصرخةالإلهآطلق،توترسالةآوريريعسقرآوعندما

الثاسوع.معالكونسيدفمهالموجودالمكانالىجواباآرسل

جبارا،إلهمنكجعلتانارسالف-فيآوزيري!همرغيظاواحتدمحورلا"آبنيتخدعلمادا

المخلوقة،الماشيةعليهاتتغذفكما،الآلهةعليهاتتغذىلكيالحنطةوالعشعيرخلقتآنا

ذلكيعملآنالهآخئييستطيكلولمالالنهة،بعد

حوراحيت--عروالتاسوعاوزيري!ررسالةقرا

-لتوتقالالهمشصسإله

تكنولمبعد،وجودلكيكرلمله-وق،آوزيريسرسالةعلىرداا!لآناكتب-

موجوددوالحنطةالشعيركانتابينما،مولودا

الاجابة-علىالمراسلونآجبردو،الرسالةآوزيري!مراستلم

آناالتاسوعحالقا"لهت-،حوراحيت-رعالىآوزيريهمكلرتوجه،العظيمالالها-انت

لوحدقيليتابعونالههم؟،ارضيالهآببمنتخفلا،الآل!هةوالأحاطتني،الداوتالىذهبت

وسيعرضرالنتمر،منكلمر،واحدايقلبنييقدموتفانهـح،قرارااصدرتواذافقط،

منيجبروتاالأكترالآلهةص،محكمتيامام

،صو!دلأستحسر.بآحنمبتةتعترفاز،مجبردالآله!وكالهت،الجوابآوريريهمم!سمع

يححد.اتطل!فتمد،المحثحهـةمسابت،قانوني!بصورذيفضلانلهتسصرولمكرامتهولكن

وحور.هوجريرةوسطالى

ا؟لأحر!الأحجاراوكلالمفخر*المصرحمدالصياغةا.عمالفييستخدصول!المصريوتبداعحيث،!عو!تملاوبا!تمكالهرصردلاستتناء61)

صرد،،جصتمص،لماتىلاخوهـلحاتر،عثمد)الحاضرا!صرافىذلكفل!خاوالكرلصلصالم!المصرلهالتثو!ترقىس!صس

3هـأرر،لاكوتلاكوهـاحمر،اوبالا؟*لمار،المصرلوتلعرفوا!الجرالم!(
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؟لفصوللكلكاا"

واعترفتالاخيرد،المسابقةحورورس!الجزيرذ،الىالمتنانمسونتوجه-لستطلبنفذ

.اتوموقال،وآحتيتةالنهانيلفوزدالمحكص

معه-سنتصرفكيفلهقررلكي،ددادرمه!دحتوبقيودستتربطرمه!يزيادع-

التاسوعآمامستقدم،يىكالسبمتميدفدهو،ثفستطلبآننفسهاترغملمايزيس!

ا!عظيم.

حورلاناعترفنانحن،آتومسآلمرعبةوبصورد"المحكمةآرادةتعيقآنتلماذا-

تريدآنتلماذاالجزيرذ،علىحورمعالمسابقةوطالجت،الخضوعرفصتوانتحؤ!على

حورلا"هقامعلىتستحوذان

تمليلاسترآسرانحئ،الطيسسيدي-

آبيهمتمامويعطونهايزي!رآبنحورينادوندعهمم،المحكص!آرادداعيقلمآنا-

وزيري!مر-ا

الحاكم-بتاخوتوتعامابتهاجوسطحوراحضروا

-الخعر،مصرملكآنت-

فلتعش،طيبحاكموآنتحور،الىوتوجهوا،ححثطمةبصورذالتاسوعال!ه!توتوجت

العصوثكلوفيا!لآرضركلفيمعافىسالما

لتا-"هـسأل-

ست"حمكلنتصرفانلناكيف،تاتنين-

ودعه،ليآبناويصبح،مكانيوسيجل!س،اياهيعطونيدعهم،حوراحيترء-واجاب-

لحور.الحاكممقامويبقىالجمي!ويرعبالسح!اءفييصرخ

عظيما،حاكماوآصبح،ايزيسابنحورأبصرعندماالزهور،منباقةالآلثهةوجمعت

آبنبحور،مبتهجةال!رضروجميعمسرورذ،التاسوعالهة.قلوبومعافىسالماكليعشر

.(ـه1)صورذبوزيريسسيد،أوزيريسآبيهمقاميحملالذي،ايزيس
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؟لعدم-!((

حورحرسمتلق!علىوحصلوالعلياالسفلىمصر-وجنوبشمالحوروحد

التي،والهياكلالمعابدوشيدوالقانوت،ماعتالكونيالنظاموآقام،ال!رض!ينوحدالذي

لحورميىالذيالطرضيالعرشروحلالذهبيالعصرانت!ىاه!نع،ستدمرها

ال!بدية.قاربفيرعنورالىوانضم،رعايتهمتحتال!رض!ينتاجوتر&،الفرعوت

ال!رضرعلىحكمحورآنفي.مقعشرالثالثللقرتتعودالتيتورينقالمةوتخبرنا

سنة(،))(دا؟ماعتسنة(،777آ7)توتمنكلحكمفترةتذكربعدوميما،سنة؟()()

-وبتاح

ميزانفيالموتىقلوبيزنوآحيانا،آوزيري!سمحكمةالىال!مواتحوريرافق

ولدهـ،أخرفزوجةعنددانهمنبالرغمح!حور،زوجوهو.لوتوانوبمسرمعالحقيقة

.111االموسيقىإله،أحاحورحتحور

وحورستبينللصراعالسلميةالنهاية

بروايةالمصريالعرلقرعلىحورولستبيهتللصراعالسلميةالنهايةصيغةوصلت

الصيغةهذهتعتبرلايبدوماوعلى(\نصر)الصرشاباكمسلةنصرفيمكتوبةواحدذ،

المصرية.المثيولوجيافياستثنائيةوانماحوروستسلسلةمننادرةآسطورة

والعليالحور،السفلىمصروآوصىالعرشعنجبتنازلال!رضيحكمهنهايةوفي

وقالط.،لست

والسفلى.العليامصربينكمقسمتآنا-

عندما،بطلمتصرفآنهلجببدى،بحقوق!مبالمطالبةولستحورقامعندماولكن

التاسوع-لآل!ةجبوقال،لاوزيريسمولودوآولابنهكانحورلا!.ستوحورساوو

-الوولالمولدل!كونحددهـحورآنا-

راسهعلىوظهر،والجنوبالننهممالووحد،كلهامصرسيدحوراصبحوهكذا

،بتاحبيتآبوابمنبابينعلىنص!والبردىالقصبآتفي،أصبحتوهكذا،التاجان

حتحورورءابثايضااحاعد+ا

د34
http://www.al-maktabeh.com



؟لف!لىلمثا"،

يافيالصراعلنهايةحداووضعا،وتكتلاالموحدان،الهادتانلست-ور!حوهذا

ستضكأنوبيس

انسانوهو،ايماخآومافحاسمهطيبشيطاننوردعلىتربع،اوزيري!سحيادآثناء

دجسرتب،هواخرشيطانلهويتبع،حادتينكبيرتينبسكينتينمسلحصقر،برآس

ايماخآومانخللشيطانمخلصينصديقينآنوبي!سوآوبواوت.وكانأوزيريسحارس

ست.مىبصراعشيافيال!ربعةهولاءقامآوزيريسموتوبعد.ودجسرتب

عنيبحثالذيدمب،الشيطانلستشريكوراءدجسرتبتتبعال!ياممنيوموفي

سيدهمنبقراروذلكالمومياءيدمرأنيريدوهو.الدلتامستنقعاتفيآوزيريسمومياء

ايماخاومانخرآسهموعلىشياطينال!ربعةعندنذ،دمبوهرب،يتتبعهبآنهشعر.ست

وهكذا،الحادةبسكينتهإيماخأومانخرأسهوقطعدمبعلىوقبض،مطاردهالىنزلوا

بدمه.دمبآغتسل

لاولكي،المقبرةفييدفنهابحيثويكرمهصديقهجسدبقاياينقذأنستوقرر

الدلتا.مستنقعاتفيتوغلالشكلهذاوعلىآنوبيس،هيثةأتخذاحدعليهيتعرف

نأآيضاورغب،صندوقفيدمبجسمأجزاءوجمع،مشاكلأيبدونالحارسوخدع

فيمعهودخلوابستولحقواالمطاردةوبدآت،ا-!15شاهدوحورآنوبيس!ولكن،يختفي

حور،وأنوبيسلمساعدةتوتيتدخللمإذا،تنتهيأنيمكنكيفيعرفآحدلامعركة

منلستأنوبيسربط،الأرضعلىلستطرحتسحريةبتعاويذتلفخ!والسحرالحكمةإله

فيأسنانهوغرلسصستايزيسوقطعتكمقعد،آوزيريستحتووضعهورجليهيديه

.رعولهال...ظهره

علىحقدهبسببذلكهكذا،ليكنالحقيقةوباسملإوزيريس،كمقعدلستليكن...-

يس.ير!زآ

بها،قامالتيشرورهمنوذلكستعلىتعرفالاسودايسديسجروآخرىمرةوفي

يطاردهآنوحوروايسدي!كلرآنوبي!روآقسم...الصحراءالىيهربأننجحلستولكن

الجميع.ايسديسوقتلالصركة،ودارت،وشريكهستعلىويقبضا

قمول1"اا!رلىاننهايةحوحيلياكبرديةمقمقتطفاتالاسطورذاهذدفيوضرو-6!
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))!
جسدعصارذايسديسرحظ1و،ستراحةلد1ا!يلهةجلست،الدكوقيالقتالهداوعفدحسا

قبرفيا/لآلهةودفنتهانيةكيالعصاردتلكحورححعاللحظةتلكوفي،عليهاوزيريهمهمر

النارية-ا/لافعىالقبرمدخلتحرسروكانت،ستعليهقتلالذيالجبلعلى

فيآنوبيعسوبدأ،و!ربف!هدإلىوتحول،لستانبعث،الدفنبمراسما!لآلثهةقياموآثنا"

الارضرعلىطرحهتوتوبمساعدذستووجد،مطاردته

وحتىراسهمنالنارفيستوحرقواموقداا/لآلهةواشعلت،ستباعدامقراروكات

سعيدذ-وا!لآلهةرعوكاتالسماءالىالدهنراتحةوصلت،جسمهوكل،كدميه

الىتوجهتموم!،نفسهعلىووضعه،ستجلدبسلخانوبيسقامستاعداموبعد

-ا-!اعليهالتيوالعلامةجلدهوحرقاوزيريسمعبد

وقامواتسلحوا،كبيراجيشاوالعتمةالظلأمسيطانوجمعقتل،رتيسهآنوعرف

قطعواحدةوبضربةوحدد،الهحوميشنآنآنوبيسوقرر،سيدهمليساعدوابحملة

آحمر-معدنالىوتحولتالهمثهمياطيندمالارضروامتصتالعدو،جيشمحاربيرووسر

وتحولتالصخورفيوآخفاها،وادجتعينانفيهاوكان،صندوقينستاحضرمرة

يحرسها-لكيالصناديقمنبالقربواضطجعضخمتمساحالى

جسدهمنوخرج،سكينولهابآجنحةأفعىهيتهعلىوألخذانوبثسذلكوشاهد

حوله.مناللهيبآشعلوا،اليسرىالجهةمنوثلاثاليمنىالجهةمنثلاثآفاعي،ست

العيفينوآخذ،بالس!ينالصندوقوفتحالبحلالىالافعىآنوبيسوصلالليلوفي

العنب.داليةهذاكونمتاخر،مكانفيودفنهامعهاوهرب

دفنهما،دمالتيالعينينمنبالقربقصرالهايشيدآنآنوبيسمنايزي!مروطلبت

القصر-فيللعيشايزيسوانتقلت،اأمهالبطلبأنوبيسونفذ

سيدوجعله،آنوبيسالىوادجتعينيآعطىرعالسمسالهالوقتمروروبعد

آوزيريعهمر-مقامعلىالنثهايةفي!حصللإنه،وسعيدا،مسروراآنوبي!سوذهبا/لارضر،

111!ذ!وصالحييىهـ)رممه!يرنااحا!ا"تا!!المحق91امحعفاعل!!صاصاالضدحل!!+

رفى6
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الرابلاالفول

الفرأمحنةاطث!محعر

نعم-جلالتيبانيخبرث،لكي.القرارالفرعونهذاثقدم

مصرالعلياعرشعلىكحاكمتربعبهناء.و.بعافيةنعمحي!

انتنعهـا!...حصالعصوركلفييتكررلاحيوحور،والسفلى

القرابينمي!قتبقمتهك...*للالهةالقرابينم!قآآنتامر.

نتامراآنتنعمهك...حصالسي!وبهناء.معافياالحياةلأجل

بهناء.ومعافيانعمحي.نعمجلالتيباسمآقسم

الأولنخولهقستتويجقرار

لوري.ميالمديمةالمصريةالنصوصمنترجمه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العدجالكلفدة((

ققماف!،أث!ططبد،ب!1

ة!!قل؟هصمأثثططي!

فى3!
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"ايل!فمل؟

خلفاءحور

حوروحد،وقدالفراعنةفيتجسيدهمدمالذينخلفالها/لآرضرعلىحوربعدحكم

الفرعوتتاجوكان)بشنت(المملكةوحدذبتاالفراعنةتوجلذلك،والسفلىالعليامصر

الزوجةتضعهكانتالذيقليلاالتاجشكلوتميز(-!+)صورذخبرىتاجكثلعاديا

الملكة.7الكبيرة

بلأيعاقبآنووجب،عليهويحافظوابالفرعونيهتمواآنالمصريينتوتالإلهوآوصى

لحراستهبخرطوشريحاطآندالمايجبوآسمه،الحاكمهيبةمنينتقصرمنآيشفقة

الشر.قوومن

الوقتذلكومنذ،ماعتالآلهةاقامتهالذيالكونيالنظامعلىساعدالفرعونحكم

مقررهولماوفقاتدورلاانالمقررومن،الشمستشرقالمصريالعرساعتلىعندما

معينوقتوفي،بالخروجالمبذورةالحبوبوتمنح،السنةآوقاتتغيروقتوفيلها،

بردىورقةالنيلفييرميالفرعونكانالنيلفيالمياهارتفاعبدايةقبل-النيليفيض

.بالفيضانالن!ريآمرمرسوموعليها

ومعافاةهناءفيوبهناء،معافىهونعمحي،هونعم-سنب-وادجا-عنخ

مرةوجسمه،تضعفقوتهفانالفرعونشاخواذ.الأرضينلازدهارضمانةهوالفرعون

فترةمنالثلاثينعيدبعدكالأسد،قويايكونأخرىومرةالثور،قوةمنهيسيلأخرى

.(دس-حب)عيدحكمة

اثناءتمارسكانتالتي2"الطقوسالفرعونحكمفترةمنالثلاثين""عيدسدحب

قارنه،بنفسهالفرعونيركضلمالواقعفي)يرمز.الفرعونركضطقسالعيد،هذا

قووانبعاثبهدفكلهاجد،عمودونصب،المقبرةفيتمثالهودفن،(أبيسركضبطقس

حبعيدويعد.الطبيعةفيآوزيريسكانبعاث)رمزيا(موتهبعدوانبعاثه،للفرعونالحياة

الجنسيةالعمليةفييساعدالقاتد،لكيفيهيقتلونكانواقدبمطقسبقايامنسد-

بالمواليدالماشيةوتكاثر،الآرضولخصوبة-القبيلةلسلامةللمعتقداتوفقاالمرتبطة

نأمفادهرأياوطرح.معافىشابايكونلهبخليفةاستبدالهيتمكانالقالدوقتلالجدد،
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لعدم-1!((

حرفيايلتزمواولمآوزيريسر.وانبعاثالقتلعنالآسطوررذآساسرهيالعاددهذد

فيالآغلبوعلىالعرشر،علىالفرعونتتوي!بعدعاميىثلاتكل،الثلأثينبعيدبالاحتفال

العيدآثناصوكي،سنويااحياناالحديثةالممل!*وفي،طويلةفترذمروربعديمةالق!المملكة

اوزيريعهمر.اسطورةهوضوعتجسسد"ينيةفرقةهناككانت

اناشيدحامية،مرتالموسيقىةه!لاو،ينبعثآوزيريسرمثلالنرعونكاتسدعيدوبعد

ال!شمالحاكمرلملأدةيمجدونالمعبدمطربيومعهاوترقص!،تبتهج،الاحتفاليةاملآل!هة

-والجنوب

)حركأدالكونيالنظام-.والحقيقةالتنتهمريعات،الهةماعتالآلهةتحددهالفرعونومصير

ننكلجرذورقةعلىيكتبونسنتماتوتوتومعهاماعتفانالفرعونتتويجيوموفي.(-!!

يمنحونهتمومن(-1)صزرد،مالفرعونآسماشيد

،*.**/كل*مي"برلأ!""!*"ت"""*رآسهاوعلىالآلهةتقررذلكوبعدالخلود،

د!ي!لأأ**نم!--!قراراتهمماعتوتسحلالحدلد،الحاكمحكم
سمواهـالعاءالبلادلهىسعحد!مادارع

!(*أ!!"أ+كا!لملمنتحلوالمصاثب،النتهمجرةورلههعلى

ء!إبر*ء"أح*وعلىلهجهالتهويترد،الآلهةقراراتيخالف
آكل!اماهرامتنبتاخدمهضكلنيضعهآنالفرعون

أ"*ء1الضارذ،ال!شياءمنيحرسادلكيومفسراو

بىة!7إصص"!ولنبها،مرغوبالغيرا/!ل!هةآفعالومن
ص"""لا**ئفجاةواذ،ماعتوضعتهالذيالقدريخالف

!*ص*46ص*؟!آراددف!خبيتصرفآنمعرفةبد1يبدآ

"،*!ا!"ء.8ء.ز.-
ء!"،المناسبةاللحظةفييتوله!انونجح،الآلهة

خوفو.الفرعوتمعحدثوهذا

فلورنسا.الأثريالمتحفج!ارية.رسوماتمن.ماعتالألهة7رآرقمصورة

فى40
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؟لف!لىا"

اياجددوالساحرخوفوا!رعون

باسمالقدبمالساحريخلتم!هاالتيالعجانبعنخوفوسم!ا/لآياممنيومكي

فنه،الساحريعرضري!أقصرد،الىباحضارد،وامر!حدتي

وسآله:الفرعونجلالةآماموقف.يدج!وصلماعف

سابقا"كرذوملأاركولم،دجدخب،حدثكعداكيف-

بطا-نعمومعافىنعم.حيالتنعم،يامرنيالذي،تدعوامن،توتيقترب

جنت.آناوها،ناديتنيأنت!القدبمدجدخئيبخنت!وعوانحنى

الرآسرتلصقآقتقدرهلالسحر،فيبارعآنتوهل،عنكيتحدثونماصحيحهل-

للجسم"المقطوع

للعجوز-ينحنيآخريمرةبه!اء،--نعمومعافىنعم،حيآنت،الحاكم،هكذا

-مالخ!ونادىالفرعونصفق

،بالموتعليهالمحكوم،ينالسبالعتمةمنينادوندعهم

وقوبا.معافىستعيشرآنتالبشر،معا!لآكرذلكآفعلآنآقدرملا،الأ

العظيمرعللالهالمقدلمسيهتالرعايامعرم!لاذلكمثلعملويمعع،دجديآمتن!-

لهة.لمواو

دجدخئينطقالوزذ،رآلهمرني!سبالخدماحدوقطع،وزةلاحضارالنمرعوتامرذل!نع

فيهايوجدالتيال!خرفةه!جلاولهيرآسثها،المقطوعالوزةجسدوارتفه،سحريةتعاويذ

ورعقت.الورةارتعهمثهمت،مكانهالرآسورجعالعنقآمتد،المقطوعالراس

عظيم،ساحربالفعلآنتالحتيقة،قالواالناسراتارىآناجيد،هذاالفرعوققال

توتلا"معبدعرفعددتعرفهلليقل

الغرفهددمخططاتتحفخ!ايناعرفولكنلملا،دجدياجاب-

ا!سط!(االمملكهتهاله)كستكارير،له!لممحىالت!الاريخ!!الحكابلعحيرا

444

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


))!
لي.تحضرهاآنتستطيعانكيعني-

آنتنعم-لجلالتكمآحضرهاولكيالقدر،يريدكما،آستطيعألمل،يدجدآجاب

بطنفيا/لآنالموجودوناطفالثةثلى1منلاكبروالموقوياهعافىستعيشر،

اطفالبابان،ماعتلهاوقالت،العظيمرعالملالهكاهنزوجةوهي،رادجدت

/لآرضسبمبن-اسيحكمون

لضمف.آندجدىوآسرع،الفرعونوجهآسود

وبعد،ابنكابنتمرمن،ابنكتمومن،البدايةفيستحكم،آنتالحكمعلىتحزنلا-

رادجدت.آبناءآحدالىالعرشينتقلفقطذلك

ستلد."متىخوفو،الفرعوتسال-

التحاريق-فصلمنلو!لاالنتهمهرمنعشهمرالخامساليومفي-

ناآستطيعلااننييعنيهذامتآملا،الفرعون،ونطقالقنواتتجفالوقتهذافي-

السفينة.علىرادجدتالىسابحاآصل

وستمتلى،ذلكسآعولفأناتقرر،آنتاذا،الحاكمايهاتقلقلادحديوقال-
.بالمياهالقنوات

هنعنتكلرالخامساليومحلوعندمادجدي،والساحرخوفواآفترقالحالهذاوعلى

له-وقالقديماساحراآخرىمرةالفرعوندعى،التحاريقفصلمنلو!لاالمفهمهر

تملئآنووعدمعي،تذهبآنيجبوآنت،هليوبوليسالىآبحرآناعتزمآنا-

.بالمياهالجافةالقنوات

شواطئعنالسفينةوابتعدتالسفينةالىالفرعونمعوصعددجدي،أنحنى

وتوجه،الجافةالقنواتوفتحتالفرعونالنظروآمعن.الشمالالىوتوجهت،ممفيس

وآمر.الساحرإلىمصرحاكم

-وعدكنفذ-

وابتهج،بالمياهالقنواتامتلأتاللحظةتلكوفي،بتعويذةدجديوتلفخ!

السفينةووقفتالآرض،باطنالىالمياهوانصرفت،القناةفوهالمركب،وتجاوزالمجذفون

الرمل.مننهرفي
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"!الفول
"عي؟!ل؟

بالماء.القناةستملئبآنكآقسمتآنتدجدي،بغضبحوفوخرص".كلذيعنيماذا-

آنا،وقويامعافىستعي!شآنتنعم،الحاكمآيهااد!القدبمالساحروآجاب-

يغيرآنيقدرآحدلاولكن،تغيرهفيترغبوآنت،المستقبلسرعنلكساكشف

آطفالاليمنىباليدتلصهمرولا،.آرجع.لكتقولوهي،العظيمةماعتحددتهما

رادجدهـ

اللحظةتلكوفي،كلماتشفتهمنوخرج،الفرعونوصرخ،تكتملالآلهةارادةدع-

ممفيعس.الىخوفومركبةورجع!بالمياهامملآهـالقناه

تمومن،خفرعآبنهتمومنخوفو،الفرعونحكمالبدايةفيدجدي-تنبواتتحققت

الكاهنآبنمصرعرشارتقىذلكبعدوفقطخوفو،وحفيدخفرعابن،ضكاورع

.رادجدت

+امنكاورعاالفرعونعقوبة

المعابد،آغلقت،عظيمةمصيبةمصرفيحدثخفرعوخوفوالفرعونحكمآثناء

اجلمنالاهراماتبناءفيالعبيد(ال!حرار،)المواطنينوليلانهاراالمصريونوعمل

آرضه،فيللعملوآطلقهم،والمثقلالمتعبالشعبوحررالمعابد،منكاورعفتح-حكامهم

لملمنللجميعالنقودوآعطى،الحكامجميعبينمنعادلاقاضياوكان.القرابينلتقدبم

الطيبالفرعونهذاعلىالآلهةيشكرونكيفالمصريونيعرفلم،حكمهعنيرضى

.والعادلوالذكي

آبنتهموتكانتمصيبةوآول،ثقيلةضربةمصيرهمواصاب،بآتباعهمنكاورعوآهتم

آرسل.يموتالسابعةالسنةوفي،سنواتستلهبقيأنهلهتنبأثمومن،المحبوبة

العالمي:النظامالهةالمطاردينوسآل،ماعتإلىمطارداالفرعون

الناسرواضطهدواالآلههة،يمجدواولمالمعابد،العظيممنكاورعوجدآبسلب-

منهذاوهللا؟سنواتلستبعديموتآنالطيبالفرعونعلىولماذابهناء،وعانتهموا

المطاردين.الىماعتوآجابت"العدل

حولهواب.وءخفرلهرل!يانهعمنكاورسصىم!رودوهـعتدماراخط(ا؟6،ا+")-11ه!رودوهـ)الخراتهذدعنلخيرنا+

فىويه
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))!
يقوماريجببحهمايقوملموهو،حياتهفترذحددتآناولذلكوعادلطيبمنكاورع

ذلك،وخفرعحوكوفثهم،تسـه!سسححوحالةلمدذبمصيبةمصرعلىوقضيبه-

.منكاورعذلكيفهمولم

واحعرقنادير\،يصن!انمنكاورع)!رر،للفرعوتالجوابالمطاردونآحضروعندما

.تصرفهكذاى---*-وليلانهـارا-ويبتالخمريشربوبدآ،الليلفيتضاءآنالملك

سفة.عشرذاتنتيالىسنواتالستةيعمللكينثارالىالليلحول

وآصب!الحيرعملعنآمتنعللهطاردينماعتقالتهالذيالجوابمنكاورعسمعولما

الفرعونارجعتولكن!ها،قرارهاتغبهـكي!قماعتانالممكنوكس،وقاسياظالمافرعونا

.رالق!ضديعملآنحاوليذلا،وفوخ

القدبمةالمصريةالمعابدابمحتب

،الاهراماتآبديةوماويالآرضيةللحيادالقصورشرف!معلىالفراعنةشيد

المهندسونوعمل.الغيبوراءلماوالمقابرالحديثةالمصريةالدولةعصركمنذوالمصاطب

ايمحتبوآبنهبتاحوساعدوا،العظيمالحاكمآجلمنوالنحاتوتوالحجارونالمعماريون

العلم-ووالمعرفة،والحكمة،والفن،الحرفةحامي(--)صورد

الهرموبانيمعماريمثندسر،(الثالثة)الاسرةزوسروزيرهوالتاريخيايمحتب

قواعدالمعبد""فيهمخطط"كتابفيكتاباتهايمحتبسجل.سيقارةفيلزوسررجالم!

هلمعروفوغير،ألينايصللم)الكتابوالنحاتينالمعماربينللمهندسينألقاها،هندسية

آبقيعتبرواصبحايمحتبآولههالمتآخرةالعصوروفي-(بالفعلموجودالكتابكان

.اسكلبيوسمعالإغريقوماثله،بتاح

العملآثنا"وفيايمحتب،بتمجيدالعملبدايةقبلوالكتابالنحاتينجميعقام

المعابدت!شيدمناستطاعواالعظيمتاتيفيرت-بتاحوايمحتببفضلوفقط-معهتماثلوا

عظمتها.فيالمدهشثة

يقفكبيرحجريوتمثالسفينكهم!ر،بصمر(ب4)صورذالقديمةالمصريةالمعابدجميعوتبدأ

تساعدهحيثالمعبد،إلىالسالرعلىنفسياأتراموقعةالممر،جهتينعلىصفوففي

يبدأسفينكمثرممرعادة-الآلهةمعللتعاملوتجهيزهالدنيويةالأفكارعنالانةصالفي
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"االف!لحلى
إلحلاذصبالحدالى)!ركزالفمضانكحيادمفآتب!الذخثالمكانذلكحن.النيلشواطتكن

-(والموت

النخسريىبالمحر،جداريهانحنا"اتمهحسط!لرخوكهونخسر،علقالمحهمرندهايةثكي

وبالتاليالممر،عبرالجموعينحشر،الدينيةالأعياداآيامكيالشعبتجمعوآثنا*ضيق!-

كأد)صمسلةعلقتنخهممركلوتمبل،برسوماتالنخ!مروغطيت،الطريقةبهـهذدتنظيمثمسم

والآل!ة-الفرعوقتحثالونصببعلموسارية1111

الآل!هةتماثيلعندالصلواتاقامةيمكنوهداا-1)دض)تلاعمدذساحةيق!النخهمكلروراص

مناعمدذلقاعةمدخلكانالنخ!سمقابلاعم!ذبهاالتيالساحةوفي-مقابلبدون

مقالقاعةوتضا*للكاهرر.رشومتدفعأنيجب،هناكالىالدخوليتمولكيالجبصر،

الحارقة،ا/!شعةالغرفةالىيدخللالكيبانحرافشقتوالفتحات،السقفلهيفتحات

اللوتس.اوالبردىورقمجموعةنتهمكللهاال!عمدةومجموعة

وهذد.صفوهفينمتالبردخئيزهور،حيثالنيلنباتاتتجسيداعادواالقاعةكي

ال!لهةكبيتللمعابدالعامةالقديمةالرموزمعجيدةبصورةامتزجتللقاعةالمعالجة

العاددوفي،المجنحالشص!رقرصر!...حساللوتسزهردمنن!تمآتهك.--*التيهك.--!

منارتحلتوكآنهاالخهمفمبعلىبالنقشجسدت

ا!االنيللباتات

إمحولب.77ركمصورة

لو"طع2ح)*
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؟لمدم!((

الاقداسرقدسروهيله1!لالرنيسيالتمثالفيهايحفخ!غرفةتوجدالمعبدنهايةوفي

المعابدججحشيدت)وهكذامحددةآيامفيفقطوالفرعونالكاهنهوإليهايدخلوالذي

ال!عيادآياموفي(صرفةواستحالةالآلهةالىالسعيفكرةآساس!علىالقديمةالمصرية

وآحياناالمعبد(،فيموجودة)آيضامقدسقاربعلىووضعولحيةملابسرالتمثالآلبعمر

السوداء.النظراتقبلمنيحسد"لألكيتغطيتهدموآحيانا،العامةللمنتهماهدةفت!

عصروفي-الشرقيةالج!ةمنال!هراماتمنبالقربالموتىمعابدنتميدتالبدايةفي

فاقوالآضرحة-والمصاطبالآهراماتبناءعنامتنعواعندما،الحديثةالمصريةالمملكة

الي!اوصلتالتيالاماكننلكفيالعادذفيالديل،شواطئعلىنت!يدتاطوتىمعابد

كمكانالموت!معابدوحددتالصخر،فيالمعبدأمامقطعتوالمقابر،الفيضانمياه

المتوفي.كاللروحالقرابينوتقدبمللصلاة

!!!!حبص

!م!

ي!ا.فمصريمعب!74رقمصورة

الفراعنةأب-()رعامون

الهكسوسضدالنضاللو!لاآحمسو،كامسسقننرع،مثلفيفيحكامتزعمبعدما

امونالإله،العظيمةالآلهةلهعلمنالعولهذاآنللناسىوآنكشفمصر،منوطردهم

رع،هوامون،الاجانبظلممنمصرحررالذيوهو(1(\-ا*)صورذ

ال!لهة،لجميعالآباءآب

،الأرضوتبتالسماءرفع
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؟لفصلىا"

يى،الآرف!زعيم

القوقي؟الحاكم.العظمىالقوذ

كلها.الآرضرخالقزعيم

امونمنالعرشريرتوتالذينتلدالعظيمةالزوجة.الفراعنةجمي!اب(رع-)اموت

قوته-ومتبت،العسكريةالحملاتفيالفرعونحامي(رع-)امون.()-رع

الكرنك.حاكم،رع-امونيتحدث

والآفالافبع!راتالنوببينربطتانا

!-.-!الآفلمعاتالشمالبكىوالاسرف

ظهورهم،علىبالهمداياياتونوهم

)الفرعون(عظمطهآماملنحنون

!...ءلقراريوفقا

نتهمابا،توراواعطيهمعظمتكآبصرهموانا

.يقاوم،ولاالقرونموجهالمشجاع،

،الفرسانوأعطيهمعظمتكآبصرهمآنا

هزيمتع.ظهورهمعلىوترتفع

مجموعةمنآعم!ة7!ارقمصورةال!سودوآعطيهمعظمتكآبصرهمآنا

.م.قعشرالرابعالقرنالاقصر.معابدالواديفيجتثتجعلهموآنت

ماتيي.ميكتب-الفرعونلحكمالالهيلص!لامذهبونشروتعزيزتتبيتوبهدف

الملأله-نموذجالمصريةالدينيةالآدابوفي،الفرعون!آآنهيعلنللعالمالخالقالاله-

آنالث!يدفيو،الفرعونوانتصارالتتويجأناشيدفي.الفرعونبصفاتمرتبطاالخالق

دجمت،رقصلاالتور،والآسد،معتقارتدانمةنعوتالشيء،نفسرنجدالخالق-الإله

وحارسر.رحممولهوىكحاكمالفرعون-والاله،الإله-الفرعونعاماواحدانموذجا

الموتآولاوتجسد-الفرعونوالخالق-والالهالغناءآثناءتبرزحالاتثلأثوهناك
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ا!("
تحتالناسريزدهرحيث،الحكامعنايةوثالثا،العالمحكاموثانيا،"الالزع!المرعب

رمه!حكح

آدبيةقطعمناكترليهم!رحتيقيكالهالفراعنةغنا"أنكراستوفتسي!ءاميننمير

المثالسبيلى!ع،التالثل!لهنوسرتانانتهميد!---ضسفي-المصريوتاه!يلامالاليرالدد،

ومنح!،الملكحبآظ!هاربطلباللألهموحةصلواتتمركمن.خوصكادييتغنىالنمرعوص

حختلفمنبكثرذوصلتالنصوص!هذدوكحثل!.--!طويلةلسنواتوالحكمالحياذ

وهعاصلصحةا!لآلثهةدعاءانحوركحبالنمرعوننصوصركمنمصر-ويظ!رتاريضعصور

ا!لآلهةخدمةفيضرورياككاانانجزصوهـهمذ!.يومكلا!عابدافيكحارستنمادتمالمكأ

ا!لأسرذنصوحرفيكثيردامثلةوهنا&،ال!لهةالىبصلواتهالفرعوتوتوجه.السنوية

ماؤحطويبرزون،بذلكاهتحاكاالماحتونيعيرلاالملآنولغاية.والعنتكلرونعهمنرالتاسعة

عنالمصري!وولتصوراتكاحلةغيرصورةظهرصذلكونتيجة-كالهالفرعونبهيتصف

الملآمواتمنقربتهالتيالبشريةالبدايةوفيه،انسانكإلهفكروالفرعون-الفرعوت

آنهصلواتهفيالفرعونالرروداتما.لمساعدتهاوبحاجةبالآلهةارتبطلههوبسيطوكميت

ا!لإلههوالفرعوتآبا!ذقاليمهراكزكيانهطريفةاخرىحقيقةوهناك.ا!لآل!هةآرادذمطيكل

المحلي-علىالة

،1،،،1،11ئأ9مبداعلىاتفاقيةوالفراعنةالآلهةبينوجدمصرتاربامتدادوعلى

اررولة.اوازدهاروسعادذ،طوير\،عمراالنراعنةا/لآلهةمنحت،آعطيتانتماآعطي

ذلكيفعللمانةالطديعيوصالمعالهد.وتنتهمي!العبادذللآلهةضمنجهتهمنوالفرعون

وجدولكق.عامب!شكلومصرا!لآل!ةعالمبينالخدحماتبتبادلذلكحدثوانحا،زحدد

ا+ا-!---ورا!لإنساتهل!لا-الفرعونوهووالبعثهمرالآلهةبكتوسطاتيمههمة

11،االرابعنخوتمسوحورمحس

-الشابرعجوهرد(السماءفيحور-حتأ-إبم-حور)بالمصريةح!-رحمحعهمر

قا*حياناالجيزد،فيخوفوالفرعزتسنمينك!رهوشثهرذا!لأكثرحور!حعمروتحمتالحبرف

صتمر-برآلسآسدهينةعلىحورمحسجسد

"ع*!سه*ولحاو3ر

أل!"*ءح-لإ)02-

ائجببردفى(دهـعسراظاا؟!سرذ)امرالهلتمرتخعثعىصحمزكأد1"المحص!،عئد؟لم

د4هـ
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ئعصلى!"

يصطادنتماباكانالرال!.تحوتحسرر!عالتاحنةا!لآسرذفرعوقالملاياممنيومكي

ظلفيالحارقةال!شحسرا.شعةعنواحتعأالتع!آصابهالغربيةالصحراصفيا!بي

مرتنم!.صوتدله!وفجآذحورمحعثر،غفاسفيدكهمهمر،

اليك،آتحدت،خبرفاتومحورمح!مرآناهذا،عفوتهمنوصحاالشابوقف-

آنا،الرحلواجرف.حررني،صعباوضعىواصبح،غمرنىالصحراءرحل

كحصركيتحكمعندما،الفراعنةآقوىساجعلك

وفي،النبوخئيالحلمنفذكخدالعرشر،ورثوعندما،الإلهارغبةتحوتحسرنفذاستيقط،

ونصب!ا،الحادثةهذدعرتتحدتلقولتر،وعلي!هامسلةبتعليقامرالمناسبةتلكذكرى

سفينكهممر.منبالقرب

بفضلالعرشرعلىتربعواالفراعنهكلا/لآنلغالهةانهوبقدر،عظيمافرعوناواصب!

وبداتاخر،الهحمايةلفضليحكماصبكمن،ا!لاولتحوتمسوكان،()-رعاكونارادذ

.(ءر-)اموتحكممعارضةعنتهمرالثامنةالملآسردعصركي

رعماعتنب-الثالثامنحوتب

علىوتوخ،(.راضيإموريعني)وآسم!الثالتآمنحوتبهو،الرابعتحوتمعكلرخليفتي

فقداخرلتاريخ)وفقامقا؟!6د-اد()+مقتقريماوحكمرعماعفنبلاسمالعرلتر

منالكتيرشيدحكمهسنواتوفيللفنحامياوكانإهـم(ا؟7؟-اداامنحكم

كيالبناياتدي!تمتوصلعهمشر(التاسع!ا!لآسرذعصرفيتم)وحمنحكم!واتنا"-المباني

--ابدت)بالمصريةالمصرقيالتاربامتدادمدفأضىالعخاكمةكهمنعاليةدرجةالكرن!

حوت،الهمثهمحمالي()رعامومعبد،الكرنككهـعابدمجموعةسوت(-ايبتبالعربي.ايسوفت

،ر!تنعالثاني!اأزسرذفيالكرنكالمس!تأللعباد*الرليسيومركزكهمم،فيشيفيخونسوز

اكأحنحوتتالنرعوووحكمفترذوكي-(المعابدوجددالبنا"اذمخرعونكلالوك!ذلكومنذ

ابتولالعربببز،ابي)بالمصرصكببرذلدرحةال!قصربناكاآسعمروضمالذقيالتالث

إلمجموعةوهذدللعدادةالثانيالمركززهو،فيفيثالوث،الجنوبيفيفيد!عمريست(-

اه!يفآكتححلتحبثكبير،!تي!حلاالمملكةلمعمارالتاليللتطورواهميت!اكحزحرفة،

1-أ،د)ب-!.!الحديتالمصلكةلمعابدجذلدانحموذجااه!لكشتبس!كار

-20)ص!.ل!ح*"!ا
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))!
البانتيوقضمنوكانت،الخاصةعبادتهعنمرسوماحياتهآثنا*أمنحوتبآصدر

الروماني-العصرحمىالهونصفكحكيموعبد

الذين،فيفيفياموتوك!هنةالفرعونبينتناقضاتبدآتالثالثآمنحوتبحكمآثنا"

عنالثالثاهنحوتببحثالتناقضاتهذهوسطوفي-الدولةفيالثانيةالسلطةنتمكلوا

يذكرمرةودوولالشص!ر()قرصراتونحكمهفترذوفيالهمشمعمر،عبادةكهنةهنالمساعدة

للفرعونال!مسيالانقلابفيمتمثلافيفيوكهنةالفرعونبينالصراعوتطور،كاله

)آخنالمحون(-الرابعآمنحوتب

آخناتون-الرابعأمنحوتب

العرشرإلىارتقى،الرابعتحوتصهمرحفيد،التالثآمنحوتبابنالرابعآمنحوتب

الآفعىمثل،مواجهتهفيوبدا،امونعبادةوترات،امونوليسرر،حورمحسآرادةبفضل

.بالموتالآلهةوعاقبته،ماعتاقامتهالذي،الكونيالنظامتدميروحاول،عبب

اخرلتاريكاث)وفقام-ق)؟64فيالحكمالى(61))صوردالرابعامنحوتبوصل

حكمهمنالثانيةالسنةوفي،(الجميلرعوجود)رعخبرونفرباسم(م-قا؟7؟

،رعالشمسيهليوبوليسلالهولانهويعلن،(؟لرعالتابعالوحيد،7)آوينرااسماضاف

منحكمهمنالرابعةالسنةقبلماالرابعآمنحوتبوتزوج.فيفيفيامونلهلد1وليسر

عصورمنذالممتدالملكيالزواحبتقاليدواستخف،(11)صوردنفرتيتيالمصريةالنبيلة

البنتزوجالفرعونآصبحالنساثي،للخطوفقامصرفيالعرشانتقل-نتهمكلياطويلة

الاستخفافهذا)ومثلالثالثآمنحوتببنتنفرتيتيتكنلم،السابقللفرعونالكبرى

تي،الكاهنبنتالعظيمةزوجتهمنوجعل،الثالثامنحوتبوقتهفيبهتفاخربتقاليد

-(الرابعآمنحوتباموص

فيفي،منالعاصمةنقلالرابعآمنحوتبالفرعونحكممنالسادسةالسنةوفي

راضي(امونم")آمنحوتبمناسمهوبدل(السماوياتون)آخيتاتونمدينةشيدحيث

مصرفيوآقام،الاخرىالآلهةوبقيةامونعبادةوآبعد("المستحب)."آتونآخناتونالى

وهوالوحيد،الالههوآتونالشصسقرص!آنالفرعونوآعلن)ال!تونية(-الشممكلرعبادة

الالهحقيقةيعرفالذيالوحيدآتونآبن
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؟لق!لىا"

:ا1حلامراعدةالىالأتونيةتاريختقسيهـاويمكن

الثالثةالسنةوحتىالرابعآمنحوتبتتويجلحظةمنذالشصس(علامةرسم)بداية-ا

انتمالهويبرز،(لرعالتابعالوحيد،.)آوينرااسمهالىآضاففقد،حكمهمن

كاله-يذكرآتونوبدآ،الدولةفيالرليسياهونالإله!ضللشمس

تحتعبدكالهواتوت،حكمهمنوالرابعةالثالثةالسنةالصغير(الشصمر)اسم-7

آتوتهوالذيشو،باسمالسماءفيمبتهحا،حوراحيت-رع1،)ايح"؟نعماسم

واستمرت،للبانتيونالآعلىالالهيبقىالسابقفيكماالمرحلةهذهفيوامون

ذلكوفي،تبنلمامونشرفعلىالمبانيآنمنبالرغم،مكانكلفيخدمته

لاتون.معبدشيدالكرنكفيالمعابدمجموعةفيالوقت

الىالرابعةالسنة،آخناتونالىالفرعوناسمتغيرقبلالمبكرالنتهممسخرطولس-؟

غرارعلىخرطوشرفييوجدالصغيرالشمهمكلر".اسم.حكصهمنالسادسةالسنة

العاصمةنقلقبلولكنآخيتاتون،الىالعاصمةنقلودتم،زوجتهوالفرعوناسم

لوتون.الآلفهمياءكلفيتنازلآنهبالرغم،الخدمةامونيفقدلم

العهمشرينالسنةقبلتقريبا،الفرعونآسمتغيربعدوذلكالمبكرالشص!رحرطونترد

عناسماوهومحيت،تماثيلهودمرت،مكانكلفيامونعبادة،منعتحكمهمن

فيفي-ثالوثوهذاخونسووآبنهمموتامونزوجةملاحقة.ودتمالتماثيل

موتقبلماوحتىحكمهمنالعشرينالسثةالمتاخر""منالشمسخرطولم!-7

فيالمبتهحالسماء،حاكمرع،حينعماسمتحتالشمهم!رعبدتآخناتون،

حيثالمبكرةالشمسآسماءمنيعنيآيكآتون،الواصدالاب-رعباسمالسماء

الآلهةعبادةكلومنعتشو،وحوراحيت()باسمحور-القديمةالآلهةذكرمنع

111110بجنونالشصمراله،وعبدالقديمة

والتي،فيفيكهنةضدالفرعونصراعهوالانقلابلهذاالسياسيةالآسبابوكانت

الدينيالانقلابآن"كراستوفيتسفآ-موينتهمير-الثالثامنحوتبالفرعونمنذآت

!ع"هكالع!عك*.*."!"!نل*رع!،

!كاضآإ!ص!صخلأكاهـزاتحا"!!ظضلاكم!اصهالكرلمربحااصسس!اسحا"111يدات!خا!حعادا-عفكهلعد1

كعشيعهمىأسسمس!ااسوررالمسع!ادذا!نكطلالعسسموعمادداصد1-داد!مهااععى
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))!
!-.-!حاجتحماعيةجذورلىديكنولمعقالديا،جوهردفيكاتالراب!آمنحوتببقامالذي

تآتيرألاضعافكاداذاصلاحهفيفكرالرابعامنحوتبانفيونترانسصرواحيانا

اكنحوتبوبعدقبلنجد،الحخالقكص!يتناتمخراضفسيراهذاركمتل.البلادخيالكهنة

الطركأيىمنآحد!ةولكن،الملآحياتمنالكثيرفيةنه!كلاكمعيتصارعالفرعونالراب!

انقلابونفسر.أزأحت!همدتمثحناسبالغيروالكبنةابير،الت!تلككتلكيفكرالمتصار!يى

1111ةن!كلاتآتيرضدكاتجادالرابعامنحوتب

صلواتدهمفيوتوجبوا،المفقوحةالمعابدساحاتكييىالقرابلهوقدمتاتوتعبادذدم

طتموسرمع1(\-هـاحوكأدسسسلتوسرعمىهـألورورسو.لنردسهـثحنركرصرص "-010001111--حا-..حبا-.اا-11

مترابطة.غيرالعبادذ

برفي.الهصريالمتحف.(اخناتون)الرابعامتحوتبللفرعونمنحوتقناع)(يبمارقمصورة

ححريةبآسوارمحاطةالمكهمشوفةالساحاتهيالهمشمع!رعباددمعابدشكلوكات

الىالمدخلاتجادكاتالعادذوفي.(\-1)صزردالمدخلجبتيمنالمذابحكرطويلةوصفوف

وآكبر-(الغربباتجاهالمدخلكان2.حيثغرفتهال!آتون"تشيعمعبد)باستتنا"الشرق

هى.آخنالونمعابد

كبماءههس!*ع5!ماأح2و28و11،9

د52

http://www.al-maktabeh.com



"اط"دل؟

بيتاجزا"-عدذمقيتكونالدخت(آخيتاتوتفياتوتبيت)الكميرآتونمعب!

اتونالمشرقحيةهي-نفرتيتيالعظيمالفرعوتروجةرعظل،أتوق"اه!تبأ

!!!خ
!!*ء!طحي

أل!!رز

.دال-برلينمتحف،نفرتيتي4ارقمصورة

عنبعيدغيرالقصر،فيموجودالفرعونلاسرةخاصمعبد"وهوآتون2-"قصر

الخاصة.الرابعآكهمنحوتبغرفة

واضحة-غيرالمعبدهذاوظيفة.وآبنتهتياخناتونم!لمكرسمعبدوهذارعظل2-؟

هدافيالكاهنةوكانتالمساء،فيالآلهةلخدمةمعددوهوغرفتهالىآتونتشيع-4

نفسها.نفرتيتيهيالمعبد

حبهوالاولالمبدآ،دينبينآيرربمبدبالصبطأورنيسيتينبصفتينأتوندبانةوتتصف

-الاخرىالحياةعبادةمعمباشرةتتعارضلمالأرضيةالحياةوعبادة،الارضيةالحياة

ررسوماتالاخناتونيةمسلاتعل!لإبنتهماا!!بوخئيوالحبونفرتيتيآخناتوتحبوجسد

حمالتمجد،طبيعتمناظرا"4خناتونيالفنفيمرةلاولوظهر،احطاتونقصر

عفيباجانبيةجدران،كمراتا!لآرضرعلىبمناظررينتالقاعاتمن،الكثيرالطبي!تى

طيوركيههاتحلؤالسحما"-أعمى!!اتخ!،*!صخ

ترد!ني
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))!
واعتبرآوزيريعهمر،بعبادةمرتبطةالاتونيةعصرفيال!خرفالحياةعقيددتكنلم

الىتغادرالليلوفيال!حيا"بينالنهارفيتكونالميتروحانالديانةهذداصحاب

غرفتهـها.

ونفرتيتيآخناتونللفرعونم!قياشعةمنهايخرجالتيبآيديهأتون47رقمصورة

.لفاهرةالمصرياالمتحف0؟اآنخ11لحياةاعلامة

انعكس7.وهذافقطوالحقيقةشيءكلفيالتتيع"وتطلب،الحقيقةحبالتانيوالمب!ا

ال!خناتونية،والنقوشللصور،طويلةلعصورعظيمةتقاليدثقل.الفنفيبوضوح

+!،ا"(-)صوردديناميكياوامتلآتطبيعيةبصورةبرزتقدالتي،والرسومات،والنحت

شرعية-رك...!الفنتطورفيالطريقةهذهكانت.الخصوصبهذاماتي.ي.مويوضح

واضحةوسيلةالتقاليد،معانقطاعكإعلأنبخصاثصهاالجديدةالنماذجظهرت

للحرفيين.سهلةمسالةتكنلمحيث،جديدةفنيةصيغوامتلاك،الماضيمعللصراع

ينتقلواآناضطروا،والخطوطوالمناظر،،الفنيةالتركيبةنقلتالتيالآولىالاجيالومن

فيآنهالمدهشغيرومن.الجماليةاالقواعدمعتتناقخرالغالبوفي،آخرىطريقةالى

أجزاءتناسقبعدمتميزتوالاعمال،النقاشفيمبالغةنجدالتطورمنال!ولىالمرحلة

العامالواقعيالتوجهولكن.الابداعيةالطريقهذهصحةفييتقلمفالفنان،التماثيل

يجتازآنالفنانساعدت،حيثالبلاطآيديولوجيةفيمساعدةلهوجد،الاخناتونيللفن

اا+االبدعامامالحيرذوبعضالرهافةبداية

لو"!-3!ص6-او
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؟لع!ليا"

تنج!-لمولكنهاواحد()إلهللتوحيدالوصولفيالعالمتاريخفيمحاولةآولهذه

والسياسةالراب!،آمنحوتبحكمأثناءوالمعبديالملكيالاقتصادتدهوروتدريجيا

لها-تابعةكانتالتيال!راضيمنالكثيرمصرفقدت.ناجحةتكنلمللبلادالخارجية

ناضروريايكنلميبدوماعلى،القديمةالعقالدذويالكهنةآحاطتالتيالظروفوهذه

ومثلمصر-علىالعقابويرسلالفرعونعلىغضبانامونآتفيآفكارا،الناسريلقنوا

امنحوتبحكملهايةحتىال!شصم!عبادذواستمرت.لوحدهاانتشرتفقدالفكرذهذد

عنالمصلحالفرعوتتوفيعندما.ماثيلم؟؟،)؟؟ألاخرلتاريخوفقا-مقا؟47)الرابع

.وقدشكليةالشحسرقرصعبادةكانتمصرنوماتهنالكثيروفيعام(،؟؟يناهزعمر

اموتمعابدمجموعةآعادذفيوبدآفيفيإلىالعاصمةكارعسمنخآخناتون،خلفنقل

قدالمعبدهذامن)وخاصةالشصمرعبادةسنواتخلألآهملتحيث،الكرنكفي-رع

امونعنختوتحكموآثنا"الإخناتونية(.للديانةمبانتشيدآجلمنالحجارةاخذوا

الزوجيهتصوردمرت،دينيةلعنةالىتنتقلوديانتهالمرهطقالفرعون،كارعس!نخخلف

فقدااخنافتا!العصرالفنيةالتقاليدفيولكنمكات،كلفيونفرتيتيآخناتونالملكبث

الآخناتوني-الفنتآتيرآتروالتماثيلالمتاخرةالنقوشرفيبقود.ونلاحظتعززت

أكر!د:ت--+"-ص-!!"-!!ح!!للمغ+!!!اة،و،دىلمح!!!! -+دح!ل!د"!+ييمث!ح!*ر!ا"!،زء!ل!!!!
ط!-ط!إكي-آ،لكاكا!+!ء!!!!

8%%!!آ
*!!غ!ج!قئ!ةأيربر!كل-ص!ح!ل!
قييرفيأء-ئحربر-به!--"--رت!4.!؟"بم+/!-يا!::+:ى!!ل+!:3

،.11"ء"ص-/كل----اا!ب

ء"لك!"ول------تهقكئيرئرلخك!نختهركليركلآهمو!تر:"إ::!:"::::!لح

!"؟لإ.+!"-ت!"بر!+،!ء-م!+!غفى!!لمطلا3"."حملإ؟"!"ر+م32!،ا

!-،؟كلاء+!++!ما*ى!همما!++!!آ-اقي+ا!!لاء\ع،-"ة،رع13ر

الشمس.معب!4؟ركمصوره

اخععالوهـالضرهـلى.!1صالمكاركوالعححار!تلاسمالمصرل!ا!داباخىالعصركصذااعىلطكااثا!
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))!
الصرعنوبهآننا"آنه)واعثمدبالصرعوأصمبمرضرفعدآخنالونبخصوصرآما

قصيرد،وارجلكبير،وبطنجميلغيرانسات(الحقيقةآبنهيبلغآتون-الفرعونآب

منبسطة-بيضةشكلعلىنفسهوالفرعونآخناتونونفرتيتيابنةوجسدتكبيرذ.ودقى

الؤقاربرواجمنآجياللعدةمباشرةنتيجةاعتبرتالجسديةالنواقصرهذدالممكنوحن

ا،!سرذ-في

.(1()حد!)الطرالشصمرعبادذاصلاحاثنا"آتونآناننهميدوهناك

.القاهرةالمصريالهتحفالكرتك.معابدمجموعةهـ!آختاتو!لمثا؟4درق!صورة

45ء
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النامهـل!لفولا

اال!رالل!ما،القهيةايئماطر؟؟ةيلا*امئيأال!ياة

القبور،وتحننسلبلكيكالعادةذهبنا.نحن

رعآبن.تاوىشدرعسخمالفرعونهرمان!جو

ا*دواتآخذناونحن!...حسسافامسوبك

ونحنى...ءالهرمحفرنانحنو.النحاسية

ونحقى...حسمشمعلههصابيحايديتافياخذتا

مغطا!كاملةالموكرةائفرعونمومهماءت!جر

ررا-1دصهـاكلجحعنا!!حنو!..*وربه!لاب

يف!!طاسار،ضاسهمجوابكهمابه

ص-!!1!*ء4ةصد!قلإدةالهصعالنصوصرمدوولرجمه
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لعصسلىلم!ا"،

القدروتنبؤاتولأدة

حتحوراتسبعةوشاى.تاورت،بس.ميشنت.

،رم!يزياوحتحورمعمسخنتالآل!ةلمساعدتهايسرعنفسا"عندالمعركةتبدآعندما

الآلهةويرافق-ملونغطا"اه!ساروعلىشابةجميلةامرآد،وهيالنفساءحاميةومصمخنت

الل!رفرسرآنتىوهىتاورتوا/لآلهة()صورد،م\بس!القزمةالقبيحةالموبرة.نورهاا!يبة

يظبهرام!نعو،11أصوردنمساحواسنانوشعريديولهانساتية،نهودولها،الحامل

م!هدحولالرقصرالىمسخنتنوريندفعالسعادةومن،بالصياحتبدآالنورإلىالمولود

الجديد.المولود

منوتحلق،الطفلبكاشوسمعتسعيدذ،تكنلمولكنها،طويلةلفترةترقصوظلت

السحربواسطةفالهمالمحدد،الموعدفيطردهميتملمواذاالشر،قووالجهاتجميع

بيوتفيالسعاددواستبدلت،مابمرض،المريضةةبا!شلاامهعلىآوالطفلعلىيعتدون

عقاربيوجدالاعشابفيالبيتمنبالقرب،ذلكإلىإضافةيعال!-لابحزنالمصريين

بستوبسكانتكلذل،دهملاعلىويستولونالعتبةالىالزحفوبمقدورهم.سامةوافعى

،الدفعلىتضربالموبرةالشر،والقرهةشياطينباقترابوشعروا.دانمايقظتان

بس-.البيتلهيوتتحركتقفزلدآتحيثمرتفعبصوتوتعوي،الرعبمنوتشنجت

تاورت-اليهموانضم،"الراقصةحيت-س!ب،"المسلحة."الحربآحا

لست،علىحورانتصربعدماوذلكلست،مدانةتاورتالطيبةالآلهةكانتماوقتفي

اليهاوجهمنهاينتقملكيلستالحاقد.حورنورالىوانضمتتاورتمنههربتحيث

آحزاء.الىالافعىقطعحيث،الآلهةعنحورودافعالآفعى،

ننهمجرةآوالسماء،ننهمجرةإلىشاىالالهوزوجهامسخنتتوجهتالوقتذلكوفي

آغصانعلىويعيش.النجومبينالآعلىفيالسحبوراءمافيتنموالتيحتحور

وقرص!بقردبقرونشابةالهةسبعةالحتحورية،الآلهةمقسبعةالعاليةةرج!تنلا

المملكةفيالموتىآرواحوتطعم،الدفوفعلىالآلهمةوتلعب.رؤوسثمعلىال!شصمر

-(\كلحد)انصرمصيرهمللناسروتتنبآالسفلى

فى59

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!)!
ذا،الجددالموالي!دصيريعركوالكيحتحوراتالسبهمنكسخنتونتهمافيقترب

طيعيا.كوتاسيحوتخدردفاربائرخي،شهركحنالتاسكلاليومفيالنورالىايصهرالصنملا

باسمالمتم!سةالجردصاتخولهكذا-ذنباويرتكب،فيحوتوكبر.،آيامتةثر1قعلزلدواذا

والتعيساخ-دالسعي!ا/لآيامتخوبم

و.ل!اليومهذافيالبيتحرتحر-الا.جداخطيريوم،باوكينتكل!هرصصالخاحهممراليوم

ا/!عحهمالكلآكتحملتاليومهذاوفياحرآذ-ايمنتقتربو"لأ،ا!!.شكالكنشكلص+اب

اليومهذافيالمواليدوكل،اليومكعذافيراصياكمونتوالإلهاعطمة،وكانتالإلهبحضور

ثيرغعيديوم،عاديغيرسعيديوم،لاوخينت!دهرككلنالسادسرالجوما.يحموتوت

السكرحنيموتوناليومهذالهيالمواليدوكل!---!حضوردآتناءتهدآالسحاء،ا!لآلهـة

السعادذ.وتتبادل،تحتفلالآلهة،سعيداستثنالييومباولهي،ره!تنمنالتاس!اليوم

ع!شرالسابعاليوم.الرعبمنيموتاليومهذافيولدومن،توتلهام4رعخصمويموت

عندمااليوموهذاماء،آيفيولا،اليومهذافيتسبحلا،جداتعيسريوم،تيبيلثهمهرمن

ال!رضرولفانهار،،ا!علىاوفي.ا!لآلهةفيهموجودةكانتالذخئيالمعبدحننونحرخ

وكل.معهاويختلطرلك!بالمفييخرجالخطيرالمنىمنالكثيرلذلك،اليومهذافيالطلام

بالمرضوسيصاببالدوخانسيسعراليومهذافيالنساءمنيقتربمن

للقدرلعبةليسالإنسان.يحدثلاورلما،حدوثهيمكنالبرديةفيمكتوبهووما

لكيذلكتفعلولا،الجميعسلوكويراقبالحذر،يلتزمالقدر،لسيدخاضعامناو،ىمعآلا

!لقدربآنهعلماالمصالب،منيهربآنبسلامويستطيع،المقدسةالبردىعملتحرمكلا

بهناءويموتالكبيرالخوفحتىالقدربقيةيعيشلذلكوخلافا،وفقيراننهمابايموتات

البشهمر--الكهنةوكتبها،نفسهاال!ل!كأآملتهاالبرديةنصوصوآنعام-وبهمفهمكل.ورلهاهية

مسخنتسآللذلك.السماويةالكلصاتتملكهاالتيالقوذتلكتحلك!لاالؤرضيةوالكلمات

الجدد-المواليدقدرعنالسماويةالسبعةالآل!هةشافو

الوصاية-تحتيكونواأتيتوقعونآنع،شافومسخمتالىالهةالسبعةاءعلفت

،سيموتسي"اخئيومن،آطفالعنددسيكوتيتزوتعندحا،غنيو*أفتميركموسيكوت

منذثلتهاخاكلت-!كفحخت!،المتنب!الملآلئحعرو!جها؟شسحنفند!بعا)و.حرفا"شيازاا

ف!حكعلىالملأنسانسلوكاله!-.تساذر1وراا!1-+؟اأء:.".الأ\ ير!رلهـهـ!بحو!"ص!سعلىوجب15

3-!بحا"لإنساازاهذ!!م،أتالملأمومحثحة!خالتمضاذ؟.زيريمر-جحدء*ت،ع1!ط-،-س
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لمعوله!ا"،

الىشاىفيرافقه،الميتالمحكمةبرآتوإذا،ذنوبقلبهعلىوهل،افعاله!يوماشهمرير،

يالو.آرفروهو،الآبديالنحيممكان

الغناء،الجيدد.لآموربالميتنباوشاى،الناسركلمصيريعرفآنمسخنتعلىوجب

الصمت.الآفضلفم!الإنسانتنتظرالتيالمصالبكلوعن،السعادة،النجاح

منترقصرمسخنتفإنللاظفال،خيربمستقبلالحتحوريةالهةالسبعةتنبآتواذا

آفعىعضةمنهلكاذامثلا،"يسمصيرفيالطفليقع،وعندماوتضحكالسعادة

وهكذا،الآلهةلهحددتماذايغيرآنالانسانوبوسكل.تغضبحمسخنتفآن،سامة

السبعةلهتنبآتالذيالفرعونابنوهو،الرحمةالعدبمقدرهعلىالشباناحدانتصر

المحتو!-بالموتالحتحوريةالهة

باريس.اللوفر.والعشرونلسادسةاالأشرةبسنلآلأرقمصورة

11االفرعونبنراقد

وتنبآت.السبعةالحتحوريةالآلهةظهرتاللحظةتلكومنذآبن،للفرعونولد

كلب.عليهسيقخيآو،التمساحسيغرقهاو،افعىعضةمناماسيموت-
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لعدح-1!((

وحزن-للفرعونونملوهاالكلما!،للكالطفلمنبالمربكانواالذلنالنالكلرسمع

فيلآبنهقصرببناءوامر،المحتومالمصيرذلكيمنعآنوحاول،عميقاحزناعظمته

الصحراء.

يخترقه.آنمخلوقآييستطيعلالكي،عالبسورالقصرآحيطواالفرعونوقال-

"لاواحدد.عداما،رغباتهكلنفذواالخدموآنتمالقصر،هذافيرث!يعيآبنيودع

.حدثمهماالقصر،منبالخروجلهتسمحوا

إلىيصلولمعودد،يشتدلمدامما،معتقلفيالطفلنمىالآمر،تنفيذتموهكذا

انسانللاحظ،الشرفةعلىيتصشىكانا"لأياممنيوموفي،شابايصبحولمالرشد،سن

هذاماوسآلهمالخدمودعاالشابأندهش،هاربموبركالنيلاحقالطريقفييمشي

.الحيوان

كلب.هذاالخدموآجاب-

موسكو.بوشكينمتحف.الوسطىالمملكةبست.للإلهخشبيلقثال36رقمصورة

كلبا.لييحضروندعهم،بالكلبمعجبآناالمفهمابوقال-

.وقالعظمتهقلب،آنشدالفرعونالىالطلبا.ذهالخدمنقل
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"العوللمهـ
ورباد،ونمى،وآطعمهجرو،لهقدموا،قدرنامننهربآتنستطيع!لانرىكما-

-العشابالملكالمخلصرصديقهالكلبوترك،كلبالىبسرعةالجرووتحول

.لقثالللحاميةويرمز.بردىغصنعلىترتكزاليمنىيددتاورت.الألهة47رقمصورة

.والعشرونلسادسةاالأشرة،الكرنكمعابدمجموعةمن

السبن،فيالتعبمنالفرعونابنانهـبنا!لاياممنيوموفي،سنواتلضعمضت

!لابيه.ينقلواانالخدموآمر

منثوثلى1علي،محكوموآنا،عمللدونالقصرفياجلممرانا،ذلكمنالمعئما-

آتجول،انوآرغباريد،كماالملآيامبقيةاعيعثردعنييبئددنيالقدركهمصالب

القصر.جدرانعنعداشيتاآرلمآناانظر،والعالمالبهمشروآشاهد

التفكير،فييرغبولم،آبنهرغبةضدوهو،المصيبةهولمنالفرعورقلبآنتمتعل

الىوتوجهمواومركبةآسلحةوآعطود،بالتجوليقوملكيالنتماضوتجبهمز،ر!قلاهوالقدر

وقالوا-النتهمرقيالعتهماطى

وءد-
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.الشمالالىالشابوتوجهتريد،اينماسافر-

ساحاتاحدفيالعنمبابمنمجحوعةمموالتقىنهارينا+ا-الىوصلوبسرعة

وآعطودوآكرمود،البيتالىالنتهماتودعوا،الملوكآبناءمنكانواوهؤلاء،نهمهارينعاصحمة

جتت.اينومن،آلتمنسآلوهاستيقظوعندما،يستريصلكيوقتا

،آخرىامرآذمنابيوتزوت،توفتآميمصر،منمحاربآبنآنا،الشابوآجاب-

"م!ناوحق،النمرعوتآبنوسآل،البيتمنهربتآنالذلك،تحبنىلمآبيوزوجة

يقفزمن.وقال،عالبرتفي،ابنتهساجنبلادناحاكمالنبلرء،آحدآطفالنحن-

،يومكلالقفزفينتسابقنحقوهكذاويتزوجها.ابنتيياخذالبرجشباكحئ

ا،لكة.شباكبيدهيلصهمرآنيستطيممنااحدولا

!مأنحرعوتاالهنتوجهالتاليالصباحوفي،للنومذهبواوكلهم،الليلوحليوممر

أخ!روأحدثوعححاالنتكلبا&،الىووصلقفزمرةآولومن،البرجالىالجدداصدقالهه

الغضب.منوصرخ،نهارينملكلهورا

قرارقياعطي!اقبل،هنامنفلينصرفمصر"منما-ل!هاربابنتيساعطيوهل-

رآسه-واقطع،عليهللقبص!

الملك"بعتبكت

آموت-حد!وآشربآكلفلن،منىانمزعمموهاذا!حتحور،-رعبخلودآقسم-

هدا"فيوعاشواالقصر،الىوزوجفالمشابآنتقل،يفعلهآنللصا!ءننمييبقلم

الروحينهذي!سعادةيعكرشيءيوجد!!انهوبدا،للصيدبعضهمامعوخرجواومرح

ال!شابين.

زو!جته"المرعونابنسارحالأياممنيوموفي

الكلب.آوال!فعى،التمساحسيهلكني-

آهتنع.الفرعونآبنولكن،برعبالشابةالمرآةوصرخت،كلبكآقتل-

ال!ولردول1مرالمرليالسصالفيولقكل،الم!مالثبأرررلةندلصمصربلسم!وهي!ثارير+
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"%؟لفصل
الئحماه!

كلبا.وآصبحجرواكانآتمنذبهاعتنيتالذي،الكلبآقتلآنآستطيع!للا،-

.لوحدكمكانآيالىتذهبننن!!اومنذعليكساحافظ،الزوجةوقالت-

لهحددقدالتمساحبآنمصرالشابفيهغادرالذياليومذلكفيآنهيعرفوالم

الملك.قصرمنلالقرببركةفيواستقر،نهارينالىالتمساحوصل.ويلاحقهصميرد،

يسمحولمالفرعونابنيحرسرآنصممالذي،عفريتروحالبركةتلكفيوعاشر

آحدهمايتغلبولم،والتمساحالعفريتتعاركيوموكل-اليابسةالىبالخروح!مساح

ال!خر-على

الىالافعىوتسللت،ونامسكروليمةآثناءومرذ،مرحهفيواستمرالشابيهمتمولم

منكآس!وشرب!الخحر-راتحهوشم!الشابمنوالهطرب!الددر،بعنهاالعىالدصر،

عيديهاالنعاسروغطى،كلهارس!لاوشربتالحمرراتحةوآعجبها،تتذوفلكيالخمر

ال!فعى-وغفت،بطنهاعلىوانقلبت

وصرخت.زوحهاوآيقطتالنالمةا/!فعىالمرآةونتهماهدت

الاثنتينمنيحرسونكمصالر،ثلاثةمنواحدةيدكفيمنحتكالآلهةآلهظر،-

نصفيهت.الىالؤلهعىوقطعتفاساآخذتالكلماتهذهومع،الباقيتين

وهذا،للالهالقرابيروقدم،يومكليمجدهوآصبححتحور،رعالفرعونآبنوشكر

المسثقبل-فىآنقذه

عنالتعاداوعندما،كلبهمعيتمشىلكيالشهمابتوجهومرة،كتيرةآيامومضت

عوو.القصر

.قدركناأ-

وركض،وهر!الكلبمخالبعنالفرعونأبنابتعد،حنحرتهفيوتعلق،عليهوهجم

سينقذكيف،لعملهشيءأيللشابيبقولم،يعضهأنمستعداوكان-بسرعةخلفه

.التمساحالقبضعليهوألقىالماء،فيغطسرالكلبمننفسه

!كيو!تح،عفريتروحفيهايعيهمترحيث،مغارةإلىوأحضره،الشابالتمساحأغرق

له.وقالالشابوآطلقالتمساح
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كلمعهتعاركتالذي،المحفريتروحلولا،زمنمنذلقتلتكآردتلووآنا،قدركانا-

1-ا.اوتققل!هامعهاتتعارك،العفريتروحترحىوعندما،سآطلقكولكن.يىم

علىيديآرفعولن،آخونولا،اموتاتالملآفضلهنفخر،بكلالفرعونآبنوآجاب-

عني-دافعمن

فليحدث،التمساحغضب،سآقتلكتمومن،العفريتروحسآقتللوحديآناعندتذ

.مصيرك

با!ت!اازوجةوآحضرالقصرالى؟هرب،الشاطىمنالكلبسمعهاالكلماتوهذه

نهارين-ملكبن!لهولهالت،مغارةفيوآخفاها

آنقذبالفآس!،وسآقتله،السطحعلىيظهرلكيماشيداوآعولالتمساحمعتعارك-

-الدمساحمنسأخلصكوآنا،زوجي

علىوظهر،الحربصرخةوآطلقتالماء،فيوغارتالمغارذ،علىهجمتالعفريتروح

آخذتوهنا،المتصار!"بالخصصينواللوتسرالقصبوسطنفسهال!شاطىعندالماءسطر

.التمساحوقتلتالقشالملكبنت

وقالت.زوجتهالىالهمثهمابالعفريتروحاوصل

الآخير-المصيرمنويحفظك،الثانيالمصيرمنيحفظكالإله-

حوراح!ت.-رعالفرعونآبنشكرآخرىومرة-

كلعلىسيطرتوجيوشع،نهارينعلىالأجانبوهجم،سنواتبضعومضت

وسآلوه-الملكرس!لافىوآخذواالبلأد،

")المصريوزوج!هاآبلتكتختبىاين

الصحراء-فيالصيدالىذهبوافقد،الملكال!سيرواجاب-

البلأد،آنحاءجميعالىوسنذهب،م!نعنبحث،نحنالاتجانبجيشرد!اقوقال

لنفسه.زوجتهويآحذ،فليقتلهالمصريالهاربعلىيعثرومر

احر!حصادر"كتات!ذاضاخ!"ت!مصماإاعىصكححتةإ!صلاحتدتسطو9"الن!إةحذدنرخاكلالجهمااتصلشحصتذ!!مم9"ابلنيلأ
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لموله!ا"

الفرعوت.آبنالىطاروفورا،العفريتروحالكلامهذا

قتلفي،ساعدتنيكما،آساعدكآنآستطيعولن،عنكيبحثونال!جانبآنآحذر-

قوذ.بلااليابسةعلىوالاثنين،التمساح

.مغارةفيللاختباءالجبالإلىوزوجتهالفرعونآبنوذهب،العفريتروحشكر

،المغارةيشاهدواولم.الجبالإلىال!جانبوصلالثالثاليوموفي،الكلبمعهمواختبآ

،المغارةعلىالمحاربونوهجم.مرتفعبصوتالكلبوعووقدمواماحيثمنورجعوا

حجبتنهارينملكبنتولكق.المزراقوالرمحإليهوصوبواالفرعونأبنوشاهدوا

ميتة.ووقعت،بالرمحوأصيبت،زوجهابثدييها

الجثثوآخذوا.الكلببعدومن،الشابوطعنواسيوفهمالحاقدونال!جانبجرد

الهةشاهدتهحدثماوكل،انصرفواثممنبري،وحشإلىورموهاالمغارةمنالميتة

حوراحيت.رع-وقال،التاسوع

الآلهة،،ومجدالقرابينوقدم،الطقوسعلىوحافظ،مستقيمةحياةالشابهذاعاش-

آكتمل.قدالقدر،وزوجتههونحيهآخلاصه،علىنكرمهلكيتعالوا

عملوأول،وزوجتهالفرعونأبنأنبعث،حوراحيت-رعمعالتاسوعالهةوافقت

لزوجته.الشابقالذلكوبعد،القرابينوقدموارحمتهاعلىالآلهةشكروابهقاموا

الفرعون،آبنأنا.نفسيعنسآكشفمصيريينتهيوعندما،هنامنلستآنا-

زوجةتصبحينوالآن،وبسيطفقيركهاربآحبتينيآنتمصر،عرشحاكم

الحاكم.

وفرح،جلالتهأماموقفوامصر،الىتوجهوانهارينملكبنتوزوجتهالفرعوتآبن

وجعل،الحتحوريةالسبعةالآلهةتنبؤاتمنبالرغم،حيالوحيدآبنهأنوعرف،الفرعون

حاكما.الشابهذامن

وحررنهارينالىبهوتوجهكبيراجيشاالفرعونأبنجمع،سنواتعدةمروروبعد

والهةرعالىالقرابينوقدممصر،إلىرجعتمومن.الاجانبجيشوهزمالبلأد،

وطنه.فيسعيداذلكبعدوعاش،التاسوع

467

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


))!
ا/!/،المصري

شرتو.اخ.!ن

المصرقي،حياذفيكبيركعنىلهالأسموا،مه!نباعلىرنآسموا!لآما/لآبيطلؤ

يحملدالعنمريتاوا!لأنساناسميعرفكمن-الخمسةارواحهكحقواح!هووبا/لآحرى

ال!ردفقطعةعلىرنهفيكتب،خصمهشريخض!اتيريدومن،عليهالسيطرة

ق!ح؟احرينفراعفيتحاثيلعلىالحاكمررالنمرعوتقصرنحاتيعلؤآحيانا-ويحرق!ا

اهتماهايعيرواولم،دي!جلاالخرعونجسداسحمثالاذلكفبعد.اصحاكماذاتلملف

فقط-رنفيال!هميةوانحصرت،الخارجيةبالاختلافات

رفيالمقبرذ،صاحبرنلسيهاذاالتمبور،ومدح!ريسارقيمكلمتساهلاالقانوتوكان

الركرواذااللالمرعلىالححارةموزعاوبالآل!ةمرتبطايعدالميتكاتالحالةهذهمثل

.بالموتويعاقبالمقبرذفتدمر،الميترنيمحلم

ا!لآشياصأعطى.الكلصةبقودالعالمخلقالعظيمرعوا!دله،ا/لآلهةاررناهميةيقلولم

ال!اعطى،الدواتمنالراب!الاقليموفي،الكونفيمكانهاحددتمومنآسماءها،

الدواتحراسريحرسر-1آ(،م)صوردمقاماتلهموجعل،البنتهمري!حداسرالةءسماآالشصمر

كحلذلكالحراسر،اسماصيعرفرعولكن،مسكتكارباماميفتحون!هاولا،البوابة

ا!لآفعىعضةمنرعمعالحتةفيايزيعم!ونجحت.الشصسالالهاعتراضربدونيخصعون

السرية-رنسحرعنككالكونسيدلهاكنتمفعندمافقطالسامة

-شرتالضياءا+ا،اخ.الارواحجوهروالبشرالآلهةعندالرنجانبإلىويوجد

ا"لآرضيةالحياةفيالساحولعب،الجسدساخ-دلكعنعدا،البا،الكا،الظل

اللآخرى.ا/لارواحآدوارعنيقلالأمهمادوراواللاخروية

لساخوا،لباا،لكاا

ا!3)حمزردالتماثيلصنعتالكاشكلوعلى،حياتهوقوذالانسانهب!تنت"".التمرين-الكا

ن!اكخالم!)*سهلحاحدضكا1)ا"تااحصأكال
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الفصطلىه!ا"

يىالقرابا!لوقدمواحسهمكنثهافهى،للكاالقبوروشيد،نن!هيمةعلىالنقوشرعلىوجسد

املانسان!!متلتقيوالأالرابعالبعدكيتعيشرالكاآناعتبرواننسهالوقتوفي،والبدايا

ا/لاخروية.و!لأالارضيةالحياذكي/لا

،المصريا!لأنسانواقعلهيالقريىوجدكيفتقولظريفةنظريةبولشاكوف-آويضكل

تبعتا!لاسما"ا!لآخرير،ونطقالناسروعيفيالعاشرا؟لانساقهذالمحموذ-كمفسراوكان

وفي،كالهميتشي*كلوعند،إنسانكلعندآنانطباعوتشكلالذاكرذ-فيالصورذ

عننسخةوهوالكاعالميوجدالنالسفيهيعيشرالذخئيالعالممنبالقربالحالةهذهمثل

-1/،1طونافر1للفيلسوفالفلسفيالنظاممنالقرينعالموبقترب،العالمهذا

،يموتالإنسان.ا!لإنساتحياذقوذهيوايضا،بسرخئيبراسرصقرهيالبا"الروح

)صوتداه!يلإءالباعودذبعد"المومياوتنبعثا-ا،الفمعبرتطير،الجسدءالباتغادرعندما

الروحاجلمنوذلكالفناء،منالجسدعلىيحافخ!الؤموات.لكيتحنيطدملذلك،(1،/

الباء.

نصوصرو!جدتالسادسةوالخامسةللاسرذتعودالتيا/لاهراماتلصوصروفي

جهةومن،المقبرةفيالهادخثلتماءهالملكيللميتتضصجهةمن-اتجاهاتفيهاسحرية

فيوتعينترالعظيمةالآلهةالىوتنضمالمتمبرذ،مغادرذمنتتمكنالكاوالباكاالروحاحرى

جميعامتدادعلىوالمصادانالمتناقصانا"لأتجاهانهدانوجد-الغيبعالمفيمجتمعهم

لداخلهـهاوحدد،كيالدمجاالزمنكحرورمع،ذلكعنعدا-المصريةالديانةتاريخمراحل

!،،.!العيبحياةعنينالمصربتصوراتولكن،منطقاييوجدلاذلكوفي،متناقضات

الطقسيةالاهتماماتفيالآولالاتجاهظهر.والحقلذلدفيناجحينيكونوالمحيث

الكاوءا!لامصيرعلىمتاخرذمعتقداتاثاربقيتوتدريجيا،المقبرةفيالميتبحياذ

الآل!هةمناقتربتحباشردغيروبطريقة،السريةالغيبعالمبيتةفيالمقبرذ،خارج

العظالم

أطلقالجسدوغسل-التحنيطقعلالفيلبماءغسلهبعدوذلكمقدساالميتحسدوعد

المقبرد-فيعليهاوحالهظواالموكمياءعملوااه!نمو،ساحعليه

ا!مم!ااعىيضعز!،الإنسا\اخبيريحوتباتااشبيتخيالضكأصعادذبغيصالمعاصرذاسرلثااتالجاإابعصرخيالهحاصرااطوت!!

الطالرداسروءالغمسللكىرذلككما"،تابرييى

!ه6!كله!.ء!*+!ك"!5!8!ضع""ى5ح*!535!لما+55."5ح+".*ممه*!
فىع*ه9م!،"87ء!.2ح-ركر.
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المدح!((

الجثثحاميبرسختوحتىللاحتقار،يتعرضساخجسدتشويهفييسببمنوكل

حالاويهربحز،الميتجسدعلىيعملأنواجباتهضمنمن.ويدخلالتحنيطقبل

يلعنونه،برسختيتعقبونالميتوأقرباءومحنطيهتكهنةمنالحاضرينوجميع،برسخت

لسببالبيتهذايدخلمنوكل.تعيسامكانابرسختبيتويعد.الحجارةعليهويرمون

القرالين.للإلهةويقدمالطهارةر!ق!يجتازآنذلكبعدعليهوجبما

السارقونقامحيث،للسلبالمقابرتعرضتماوكثيرا

المومياءبتدميرآيضاوقامواتصين،هوماكلبسرقة

تعودعندماحتى،تنتقمو/لأ،للحياةتعودالاوبالتالي

الباءتفقد.مرعبضرربالميتويلحقالباء-الروح

المحافظةفيحرسوالذلك،ساخجسدوهومسكنها،

منلهاتمثالالمقبرةفيالمصريونووضعالمومياء،على

علىالباءالروحتتعرفولكيالحجر،وهوابديةمادة

.للإنسانمشابهايكونآنالتمثالعلىوجبالتمثال

أصولمثلمصرفيالتنتهمكيليالفنفيظهرمرةالاول

.(المنحوتةالصورة

.المصر!هـالقاهرةالمتحف!خشبيلضثال،امونعنختوتالفرعونكا44صورة

يآكلهملكيرميهمدم.صارمبشكلمعاقبتهمقم،11االسار!ينبخصوصآما

الداءروحهمتحصلولميالو.آرضفيال!بديةالحياةمنوحرمواال!سد،آوالتمساح

تماثيل.علىولامومياءعلى

سرلههالأ!الحاهذدمنلوفىاليشرىيالكالنارليطسى!ع!أد!سجكلماهـمقتعلسصا!مت!الالاللك!لك!هكأ،المعروفولاسمنماص4

نجاطحاا-كثرانساقمشارح!رهوأطحركمعئاهمنها!7لانعتشداويمكق(حماهـيآهدف!احاقالمطربةهواد
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"الفمولههـ
تجسدالتيالهيروغليفيةالعلاماتلذلكالباء.عوددبعدالجداريةالنقوشرتنبعثكذلك

لكيرآسر،بدونوالآفعىتطير،لالكيوآجنحة،آرجلبدونرسموهاماغالباالطيور

تعضر-آنذ!دتعيش

الارضيةاحياة

لطبوالسحرا

حاميةوب!ي-،تاورت،،مسخنتشاىحتحور،اهتمامبفضلوذلكالطفلينموعندا

ولكونسعمدا-ومعايكوناهدماموبدون،موردهال!طفالخدودلجعلإلزلسالأمومة

الىيذهبلكيمبكروالوقت،المنزليةالاعمالفيآبويهيساعدلكيالكفايةفيهبماذكيا

طفلآنهكما،عصبةمعمكسورارآسايحملالمسا"حتىالصباحومن.المدرسة

مشاكسر.

أعصالهم،عنويتوقفون،الأطفالصراخمنيقتربونوالكبار،ويلعبون،مرحونوهم

نأيصكنالمعابدمنبالقربالأطفالوبصراخ.السبابصوتالىيستمعونوبعناية

الاطفالرمزالوقتذلكومنذ،الآلهةمعتقاسموهاهداياال!طفاليملك.مستقبلهمنعرف

آوزيريس!.جسدفيهيوجدالذيالصندوقعننبحثآنيمكنمكانآيفي،ايزيسإلى

الهتحفعشر،التاسعةالأسرة11أنيبردية"1منالمومياءالىالباءرجوع4رعرقمصورة

.ن!نلالبريطاني
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))!
يركضوقحيث.الكثيفالعهمشبوفي،كثيرام!هححلأتكونآتيحسكنولا،الشباهـيلعبون

حما-)عقرل!لحظهلمحنعظرا/لآعمشابوهذد-وعطاربساكمةتآفعىلخرجحنماد،وهمء!لع

-ا!لاطفالحس!فيالموتآبردتغرسرلكيننمرير(

تحيحةءهوحدانعوافضل-عجيبتحهـيحمةعحلشيصكلقبلوجب،حمصيبةتحدثولكي

السامةالهعى4/1عض!كسالشحسرالهتآلم-(رع!ينوحور)!يىوادجتيىعسصورذححكل

مستنقعاتفيالبردىوسطالصغيرألاله-انامعندماحربوقراط،-حورالعقربولدغ

صورذ!!متميمةيحسلكالذخئي،الملأنسانوشفى-مبسر1السمحننتهمفياالأثنانواالدلعا،

فيتضعهااناووالاسوار،بالعقودتترينالىوجبالتميم!اتمكترتديآنزتبل.اهـينا

وعندتذ،سحريةتعويدةعليهايقرآلكي،كاهناوحكيمالىالتميصةتعطيآنوجب،بيتك

العصور،مدىقوتهيفقدلاالطلسمان

وتمثال،العقربصورةعليهالذيالخادموالسامةاللدغاتمنجيددبصورذوتداف!!

يستلقيقدميهوعندمقوسر،قوسيديهاحدفييمسكحيثالمنقذشدالالهاوتمتال،!س

العقربقوسرفيبروينفذآنفاس!همتوقفتحيثالمهـزومون

حاميةبآنهاجسدتلهقدوالكاحمستوقدهذ-المقدسةوالوحوشرالآفاعيمنوتدافع

المصانت،جميعمنوانما،والعقاربالاءلهاعيلدغاتكنفقطوليسر،المصالبمنوكهـعقذذ

انتوية،ةه!لاهيخمستذكرخئي،الههوالكا

وآقيمت،الحقولوفيالطرقاتجميععلىواقيةمسلاتاقامةآيضاالضروريومر

رآكيفتب!ماحادثةعنتقحدثنصوصر،عليهاوعلؤحجريةالواحعلىالمسلاتتلك

المثالسبيلعلى.والعقرببال!لهعىالمتمثلالشرعفريتلسحرمدمردكانتالسحرقوذ

نفسهوجد-الكوبرامنالملدوغرعآوالدلتامستنقعاتفيحربوقراطلثمفاءقصةسجل

ويصيبههزيمتهيتدكرالعفريتآتشكوبلا،النصيقرآالطريقعلىو"االحقلفي

كاناسرعكا!وكلما،سالماالمكانهذاسيترككيف،ليفعلهشي"لهيبؤولم-الرعب

آفضل.

هدافييبقىآتقرراذاآنه،اقناعهيتمانوجباءكثر،العفريتاحافةيتمولكي

كتابةا!لافضللهمنولذلك-نفسهاا!لألئةمعوالماالناسر!مآمرديكون!لفاله،المكان

الآلهة.احدلاسمالواقيةالمسلاتلصوصر
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"الف!لىمهـ
ا!لإله،توتليوقال،ستاخياسكننيوهناك،العبيدبيتمنحرجت،ايزيهمسآنا-

رضر-4اموعلىالسصا"كيالحتيتمةسيد،العظيم

تقووعندهااليلا-وصلالذقيابنكمعانعزل!---ورايزيسرالآل!هةمنآقترب-

مقامويآخذآبيهلعرلنرللوصولتساعددآنتنعم،الكاملةالقوذال!ووصلجسدد

يى-ا/لآرض!حاكم

،ميستوخلنميبمنوتنمونوكات،عقاربسععةولاحقتنيالمسا"،وقتخرجتوآنا-

بصورةامرت!موانا.الطريقليافرغواقدحاتووتشت،بت،نقالتيآمامميستف

مسامعهم.كلاميوصل،صارمة

النبيلالنلينفرقاتجعلونلا،1،،ارمحالمةمعتتحدتوتلملاالملاسود،تعرفونآلا-

الطريق،إلىاملاشارةمنآحذروا.الطريقالىموجهوجوهكملتك!لعموالفقير.

الدلتا،مستنقعاتالىى---!نصلآنقبل)ست(،عنييبحتمر

النبيلاتالنساءآحدكابعي!مروشاهدتني،متزوحةامراذبيتالىوصلتتمومن

تفون،ابرةفيالسمجمعواعندتد،لرفيقيالنتمروقدمت.وجهيفيالبيتبابوآعلقت

المرآذابنولس!الدابدفةمننظرةتفونوآلقى،ليليتهابابفتحتالدلتامنوشابة

حتىوقتيمضرولم.اه!طفطنلكيماء،هناكيكنولم،بيتهالهيحريقاشتعلو،الغنية

هل،تعرفلمولكنها،ليالبابتفتحلمد!نها،قليوحزن،ليتهاعلىالسماءآمطرت

معها.ينحبلكيآحدايخرجولم،مدينتهاالىهربتالبكاءشدةومن.آبنهاسيعيهمتر

وآناالبريء،حياةعلىالمحافظةفيورغبتطنملها،مصيرعلىقلبيخزتوعندلذ

عليها-صرخت

وآخطري،الالهبنتآناللحياذ-السريةالعودةشمتيتملك،مياقتربي،اليتعالي-

المشعود،آبيذلكعلمنيوقد-ال!فعىسمأسحبآناستطيعلآنيالمدينةآهل

المحبوبة.لمتهوآنا

الارض!،الىآخرج،تفونلسممياآذهب-(.وقالتالميتالطفلعلىيديوضعت)آنا

يعة،الب!بالكلماتالسحر،آحدتالذيالسحر،سيدة،الآلهةايزيهممرأنا!-..روتتحر&لا

!--!السماه!يآتقثعقر،آخرج،تراجع!...!.السامةالانتهميا"كلليوتصغي

سس(آنجا!ر!خاافمى،احاكها،االصحرركالالولىسسحواملأعحصرا"!رصهـ(*عحصز!")ضصاوسلرلمصهضا)*سود")
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لمدح-1!((

فايعف!فىايزيهم!،ل!مهحورشفيمثلما،صيتوالسم،111))يحرع،ميتوالسمحيطفل

الثومة،!مالملحويخلط.وخرج،السمعلىيقضيريع!تنلاخبز!.-.حصيتعذبمن،توت

11110الجسدمنوطردتهاللهبآشعلت

،توتويآتي.الحكيمندعوآنوجب،تحدثالمصانبفانالاحتياطاتكلمنوبالرغم

الطبية،بالاعشابالشهيرة.انوبيسرايزيسر،العظيمة..الساحرةالسحروحاميةحور،

آشير،منطقةفيتحدثالمصيبةاذالحالةتلكوفيالمريخر.لمساعدةنفرحوتبوخونسو

ما)رع(،امونزوجةوهياليهمتنضمموتالالهةفان،الكرنكلمعبدالمقدسةالمنطقةفهى

111)صوردوادجتعينجسدتأشير،فالحاميةفيغيثالوثيشكلونوجميعهماخونسو،

تاخنفرحوتبويحمل.القمرالهوهوالراضي."الراتعنفرحوتبوجوهرهخونسو

توتمعالقمرإلهويتجانس..آتيفوتاجالقمر،-فضيبقرصخونسووتوج،الوحدة

تحضيرفييساعد،حكيم-الهأيضاوهوالزهن"".سيدوالحكمةالهيعتبرلذلك

الحقيقة.والهالعقاقير،

نصوصرآحدالمريخرعلىالساحر-والحكيم،الآلهةوبقيةإيزيسالحاميةتقرآ

فيحربوقراطعنآوالآفعى،عضةمنالمريضتألمرع،واذاوإيزيسعنالسحر

يقتنعأنوجبوينصرفالشرعفريتيخاف.ولكيعقربلسعهاذا،الدلتامستنقعات

هكذا.ينتهيآنوجبالسحريالنصولقراءه.الهوانمابسيطا،موتاليهمهمرأمامهآنفي

شفته.منالذهب،يلمعالإلهمنتخرجحور،عيندع،رعمنآخرج،السم،آنصرف

وليموترع،ليحينعم!-..حيمقتنع،وهوضر!لاعلىالسميقع،لكيهكذاآعملآنا

عروسيعيشيموتالسمدع-السم

كتعويذةوتعليقهاالقماشرمنقطعةعلىتعويذةكتابة.آخرىوسيلةاستعمالويمكن

لينتمربها.للصريضروتقديمهاالشعيربيرةفيالنقوشصبغةغلي،آوالعنقعلى

!ا111حكلالملدرءاطكللاشمالل111

اعمىرسمت!حأت!ولوركشرحهم!رريواس!اقح!حففرالموجوددم!!؟!،11-!-جنالرلعودى!لاك!لر!مملاا!سملسحىالذ!المصدر11

(ال!مسا-علىطحوريمسلهالم!همرنمككسلهاحمانالسمىلذلكسامهع!تمب!ل!لهقىولمبضرلمسارر*عل!واكفهحورالمسك
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"المعولههـ
لزواجا،لعملا،سةرالدا

تابعةها-مدرسةفييتعلملكييرسلونهالمدرسةسنالىالطفليصلعندما

ويتعرفالسحر،،الفلك،الهندسةألسم!يدرسهناك.حكيمكاهنراقبهتحتلهمعبد،

سشات،،بتاحفانالعلومتلكيفهمولكي.والقراءةالكتابةويتعلمالجغرافيا،على

الإله،ايمحتبالمعماريبتاحابن،(اا")صورد)لات،اخوالقمرالحكمةإله،نفرحوتبخونسو،

ذلك.فيتساعدهتوتبالطبعوالثالثأمنحوتبالفرعون-

مرحلةمنأنتقلقديكونعندها،التعليمفييستمرآنيمكنالمدرسةانتهاءومع

فيعلماأومهنتهفيومعلماعالما،-حكيماويكون،الشبابمرحلةالىالطفولة

جميعالكهنةمنفيعرف،للطبنفسهيكرسآنقررفإذا،سيمارسعمل،وأيعملة

.معقدةبعملياتيقومأنويتعلم،السحريةالتعاويذ

!لأ*ث!لأ!جذير+جيم!

20.:أفيا!ا!ألمقيتمفي!ي!!!لأخلألأبمحأ
-دو-اء".."!عراج،1

---ت-

آتيف.تاجفيسجرمرتالألهة3()صوره

ممفيس.آوفيفيمقبرةفيويعملالباءوتماثيلالتوابيتعلىنقاشايكونأنويصكن

فيفيمقبرة)فيسجر-مرتالإلهةالمصريةالحاميةتصبحالحالةهذهمثلوفي

""روشيتاو؟(.-ممفيسمقبرة)فيسوكرأو(""الملوكوادي1

-وهيعادلةالهةولكنها،الصارمة-السكونتحبالتي-(،،()دروص)سجرهرت-

أحدأغضبهاوإذاالموتبهمتلحق،المذنبونالقبور،سارقي،النجسةالمقدساتتلاحق

-اا+)العمىبهفلتحق،المقبرةنحاتي

الحجاربغبارمحمد1لكونمه!لالدخلالذ!البهواصت!حه،مظلمهكحثايرقىلعملورالذسالتحا!س!مرضرالعم!حاق+ا
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لعدم!((

مواطن!هـويكونوا،حرفبينانتهمخاحرعدذالرلمحيسيالمعحمارخئييعطىالمقابر،بداءوآثنا"

جيدذبصورذالعبيديعحصلولكي-عبداعشرخمسةالىعنتهمرذومناحرار،مصريين

وقتوكس!صبالقوذ،العولعلىيجبروهمالا،يشبعونحتىيطعحمونبحب!هم-ا!لأهتماموجب

اذاالسيد،لصال!هوالعبيدعحهمل!ااالكثهنةريؤكد،استراحةفترديعطون!هماخرالى

السابكلاليومولهي،يومياساعةعن!طرذاتنتيالىععشرذمنآيامستةالتالعونعمل

يستريحون

حاحية-ايزيسر،بهمس،تاورتحتحور،فيساعدد،اسرتهبريارذالمصرخثيرغبوعندما

باست-والآلهة،البيتيئوالاشردال!حموت

الفرحالثهة،ب!عمعصراعهفيومساعصدتهرعبنت-(،،اتد)صىالقططالثهةبالست

11)هـحدفاخرعيدنهمهمرفثاعلىالمصريونويقيم.والحب

.(!ا؟*زا

الهوآبنراحتحورفاتالعرسريوميحلوعندما

علىتضرببستال!وتار،علىنو!علي،اخىالموسيئ

بستالنسالهيالجمالوحاميةترقصروتاورت،الدف

فيفتاذآجملعرسدهايومالفتادتجعلبآنتعمل

العالم.

.لندن-البربطاتيالمتحفبستة"،ارقمصورة

476

http://www.al-maktabeh.com



"الفولههـ
بر!اوالصيد

فيالسباحةالآفضلافمنالصيدآوالسمكصيدولممارسة

سبحتالقاربهذامثلوفي.البردىمنالمصنوعالقارب

آجزاءجصعتعندماوال!نهار،المستنقعاتفيإيزي!س

لاالعظميةللآلهةاحتراماالتماسيحفإنلذلك،آوزيريس

.البردىمنقاربفييسبحمنت!اجم

المصطادةالسمككميةآوموفقغيرآوموفقاالصيديكون

التمساح-وإلهحابي،آنوبيسبالالهيتعلقالأمرف!ذاكبيرة

سبك-

سبكالإلهر7صورة

للصيدوالصيادينالسمكصياديحامي(،)+)صوردك!س

وجهود.الايلالارضالىيجلبالن!رفيضانلهويخضع،الخصوبةالهوكذلكالمالي

.شدتمدينةهوسبكعبادةمركزهناكيوجدحيث،الفيومواحةسكانتساعدلشك

حرشف.الإله4؟صورة
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الددم!((

أشعةمنالمضاءةالحجارةمنظهرالتمساح-إلهفإنالأسطورةصيغل!حدوفقا

تطعمهكانتالتينيتالآلهةمنسبكولدآخرىلصيغةوفقارع،الشصمرلإلهآخروح

)صورذل)،لم

الإرميتاج.حجريلقثال.التماسيحمناثنينثدييهامنتطعمنيت3دصورة

بطرسبورغ.

سانت

وهوحرشافوهوالمحليالماءإلهوالصيادينالفيومفيالسمكصياديويساعد

إلهأيضاوهو.بحيرتيفيمن1"توتاسمهويعني.(،مل1)صوردرث!بكبرأسانسان

المحصول.وحاميالخصوبة

لايديهيجعلونأوبواوتوسصخت،أنوبيسفإن،حربيةبحملةالمصريقامواذا

،رعبنات،عشتارتوعناتالمحاربينلمساعدةيآتيالمعاركوآثناء.الهفواتتعرف

يترأسمونتو-الالهباخت،منخت،ميخيتاللبؤة-والآلهة،الحربيةالمركباتحاميات

الفرعون.قدميتحتال!عداءجميع)رع(امونويوتي،العظيمةنيتالفرعونعسكر

د7هـ
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"ت
ا!خصوبةآلهة

آنهيعنيوهذا.النيلفيالميادلحجممتعلقرم!!اهذاوفيرالأ"المحصولسيكونهل

-لو!لامصد4عنديعيعثرالذص،العظيمللنيلا!لآعظمالإلهارحمةعلىالتوكلوجب

الطبيعةيبعثالذيالإلهآوزيريهممرو،(!)خدحدمدحآناشيدينشدونوالقرابينلهنوم!قيو

الدلتا،علىالمطرغيوميرسلالذيالهواءإلههوهن!ل،ومهننعملحقيمجدواآنووجب

تاتنن،آكيرو،سفينكسرآساتولهاالباءروحوهوضر!لاالهجب،الرطوبةالهةوتفنوت

ثالوثفييدخلحيث،بتاحوسخمتابن،النباتاتاله،نفرتوموادجتونخبتوالآلهة

.(11)صوردممفيعهم!

حورعلىويحافظوايمجدوالمالناسراذامصرفيالدمارويحل،تنجبلاالارض

عربإرادذذلكماعتالآلهةآقامتهداتماالتيالكونيالنظامهذاومثل.الفرعوت

حوراحيت.

الثور،تاتكتسوكار،،نفرتومممفيسفيحارشافسبكالفيومفيالمحصولويعطي

وهوبعل،لرعالخصوبةقوةوجسدبتاحكاروحوهو(خابي)بالمصريأبيسال!سود

نفسه-وبتاح،عشتارتالمحارلةوالآلهةالشصمر،الهلنتزوج

خنومالاله.آلفنتينثالوثحمايةتحتتقعالتي(آلفنتين)باليونانيةابوالفيلجزيرة

عنقت.وآبنتهمساتتوزوجتهكبشبرآس

وبعدما)صورد-(الفخاريالدولابعلىوالكاالبشريصنعالخلقبدايةفيخنومكان

الخصوبةالهوهوألفنتينمنطقةحاهيخنوماصبح،بالسكانماهولةضر!لاأصبحت

آلقابهوآحدمحدد،موعدفيبالفيضانالنيلويآمر،المياهالحقولالىيرسلوهو.الطيب

؟.الباردةالمياهامرهي

وامها،ببغايىآحمرتاجوعليهاامراةوهيعنقتيساعدوخنوم،بالمحاصيلويهتم

علىتقفوهي.الفرعونوحاميةرععينوبنت،عزالبقرونالهةوهي("!)صوردساتت

النيل،يفيضساتتوبارادة.النيلمياهفيالفرعونجسدوتغسلالداوتفيالمدخل

فيتقعسوبدةوالنجمة،وزوجهاحبيبهاعلىتبكيالتيايزيسر،دموعتنهمرعندما

العظيم.النيلفيالآفق

فى79
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))!
ا!لالهوحدانقالمحروثةالحقولحاحميةكوبتسروفي

المحصولعيداالمصريونيقيمشرفهوعلى(")/"ذ.وح)ص!ـه

قودرمزوهو،ابيضاتورايكرسرهـكلب.الصاحب

-الخصوبي

وهيوالبستنةالحراتةيمجدونميندسرفيو

المايى.الضفدع-،الهةخنومزوجةحكتولانبدجدت

وهوالمحصولنضوجالبلادجميعفيويرعوت

اموت،نبتوزوجتهنبرخئينحبكو،ا/لافعىا.لإنسان

هيتةعلىآوافعىشكلعلىالهةرينكلتالطيبةوالآلهة

الحصادحامية(،)01،)-ذأصوتكوبراسرلرآةاهرآ

وو!لأدذوالثرود،،الطيبالمصيروالهة،والمحصول

والمرضى.الحواملالنسا"وحاميه،ا/لآطفال

الحيواناتلجصيعوانمافقطللآلهةليهمسوالعبادذ

المحصوليكونالحالةهدهحمثلفيوفقط-المقدسة

الثماروجمكلللحصادحناسباوالجورفيرا،

لغتالساتيس.الألهةا*علىمن"،؟رقمصورة

سانتالإرميتاجمتحف..مقالسابعالقرن.برونزي

.بطرسبورغ

!

9هـ

المقدسةاوحيوانات

حسدتالقادمةالآلهةوا،حيوالاتهينةعلىالآلهةتجسيددمال!ولىالبداياتمنذ

يعبدولم،الآلهةمعنفسهالحيوانآلدايتماثل،ولمحيواناتهيمةعلىكلياآواي!زجإما

سبيل)علىماكالهالروحجس!الذي"محددحيوانمثلالحالاتبعضرباستثناء،كاله

وعبدرعروحيجس!وكانالسودالتيرانكلليسرولكنهنفسر،الإسودالفورالمتال

.(كإله

هـد5
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لم!صلمحلىلم!ا"

،التمساح،الرماح،القطا!حدآذ،الصقر،آبيسر،اوور،عساددواس!!نطاوعلىواشتشر

الذخئيالحيوانكانماوغالبا.محل!اطابعاا!لآلهةبقيةعبادهوحملت،العقرب-ا!نفساء

فيقتلهباهكان!همكاتحيثاخر.نو!فيكذلكيعمبرلم،النوماتآحدفيمقدساآعت!ر

ابيعس،د!صوقتلولكن-مختلفةمناطقفيالنوحماتبينعدا"سببمماالآخر،النوم

فقط،باستالآلهةدا!عآفيدوس!ملاولكن،مكانكلوفيدالمامنعوالصقرالحداد،

البشرعلىخطراتهمشكلوآصدحتكثيرهكانتاذاالتمساحقتلواالمناطقبعخروفي

/.*إكل-ا.،؟-(ف11اسحد.-م،،)،11)ئيرردر-والماشدة

ل،/.نجكيمبر-؟\،

كأقيء"/علم؟!؟!الم!ة

مم!كأكأ\،رولذ6،"لأ"

كلا!.صكأ!فمءحهلم

ملخألخ!ألننيص!.لأ"-3!مب!يقأأأ

س؟ططنج!مبموك!لأأ(اأأ.ء.-"-//ال!!ا!ا"أ،

يلاا!!ص%آ:.ز؟لا.أ-أ"تر."ئر.!لأص.--%

،اب،،-1"1ليأ)إأ!مل112:أإنم2-!

،11؟)أكإ"ا!1لم!ل

!1،أ%،اأ،"مل%ة%آ

إزلمإأ!//إأ!إأوآ

1/1ازذأ!
لم!111رط!أةلم

"!ا!ا!ا1اأ-ب9؟ضكل%

11أ11-ري".--* !!،ل!دا"

أأ!ماا11آ
)؟إا19ا-إ.ألم

إ"-ت--حصت!بما!اأا!إلم/%

-إجيليت!ح--.--1ة-.-*"--!--طلا--

الإرميتاجمتحف..مقالسالعالقرن،برونزيلضتالساتي!س.الألهةلآر"رقمصورة

.بطرسبورغسانت

حيثيحمط،كانفتمد(عبادته)مركزنومهفيالموتحلوالمقدسر،الحيوانماتواذا

ضربءفيلوباستيعهمر،فيدفثوهاالميتةوالقطط.المعبدفيويدفن،تابوتفييوضع

فيالثورودفنواهرموبولسر،فىدفنوآبم!مر،(11)ذصوضذ.قي11كح!،م!-.اخاصر)هيرنررز-امقدس

فىهـ4
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لعدح1!((

الميتةاهـ(،والابقاراكدحو.اد،ا)ميرردوتاللنيلالغربيالشاطىعلى،فيهتوفىالذخئيالمكاننفسر

القرابينعن.آفاعي،سمكخنفسا!،شواستنجدالملآتريةاللقايابينومن،النيلفيرميت

ارهـ(.اا)حلحوانظرالحيوانية

!"أل!!!ظث!*.!أ

)أل!لث

11مل؟*ا1

11،

إبحمآصأ"

،.ة1يخج!1*كا!!ض!يركض

4"وا\؟؟!أ!!إ
--"كا،ءفئ

ذخ/2**.

المحصولجنىبعدرننتللالهةقرابين97رقهـاصورة

والبقرةالثورالمقدص

الزراعية-الاعمالفيالحيواناتاستخدامآثناءشيءكلقبلالثورعبادةارتبطت

الهةعبادةنموذجالطبيعةوالخصوبةيجسدهولذلكالثور،علىالآرضحرتوا

كذلكالثور.عبادةعلىالمعتمدةالمناطقبعضعلىمسيطرةآهميةلهاالتي،الخصوبة

وحتحورإيزي!مرمعمرتبطةكانتعبادتهمذلكعنعدا،للطعامكمانحةالبقرةعبدت

سماوية.كبقرةالسماءعنوالتصوراتهـ(11ملحؤ،،الا)معرودوتا

جسدتبتاحممفيسفيالكاحورو،(،مل،)صوردحالر،)بالمصربآبيسالثورعبادةواشتهرت

مخصبآبيسأنوعد.الطبيعةيبعثكالهآوزيريسباءوالنيل-حابيروحوالخصوبة

روحهفاتآبيسرموتوبعدالنتهممس()قرح!ذهبياعجلاولدتومنهالسماويةالبقرة

آوزيريس.باءالىتنضم

تنبتواالذينالكهنةوهناك،ممفيسفيبتاحمعبدفيعاشواومولودهاالبقرةورم!يبآ

.والثروةالخصوبةيجلبيعتقدكما،رم!يلآركضطقس-الحيوانسلوكخلالمن

هـد2
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"املا!ل!هىله!فل

يحنطكانأبيسموتوعند

علىممفيسمقبرةفيالأرض

وتماتم.

تحتدهليزفيوضبعالذي،تابوتفيمومياسهووضعت

متنوعةحلىالتابوتفيووضع،للنيلالغربيال!شاطئ

أ-إل!-أ

----تمسكأ(أ!!

-اطاإ!*--+*؟-إ

المرعون.-حورثدييهاصتطعمرننتالألهة،ر4رقمصورة

ولهذا.سنةبعدآبيسويصبحجديد،تورعنبالبحثالكهنةيبدأأبيسدفنوبعد

وآالأبيس2.هذاالعلاماتتلكهيرودوتويذكر،مميزةعلاماتلهيهيكوتأنوجبالحيوان

ولكلمات،الولادةبعداخرعجلاتملكأنتستطيعلاالتيالبقرةمنيآتيآنيجبإيباف،

يسمىالعجلوهذاآبيعمر،يلدومنهاالنوريشعالسصاويةالبقرةهذهمن،المصريين

وتحتنتهمعرتانذنبهاوعلىنسر،صورةظهرهوعلىآسود،لونه.علاماتهومن،أبيس

يبحتونالاياممدىوعلى،علامة23آبيسفييكونآتويجبا)داخنفساءصورةلسانها

عنالبحثينتهيوعندمايوما،ستينلمدةبالصومالكهنةويقومجديدمقدستورعن

الشاطئإلىالسكانويخرج،بتاحمعبدإلىممفيسرفيالنهرإلىيأخذونهجديد،أبيس

.المقدسبالثوريرحبون

7!*ع-3565ائر

3"عه!8+أا!ا128ل

فىهـ3
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))!
روحيعدوهونيحور(-)بالمصريةمننمسرالنتكلمسيالتورعبادذواسعنطاقعلىرانتشرت

كيكونتوروروهو(لخا)بالمصريةباكهمهمراوبوخسر.والتورهليوبوالج!مر-أسعالكا

الصوفلوتآن)ويعتقدأسودابوخهم!ركاناوريريعسبعبادذا"يضاومرتبطاهرمونت

قرصرحصروصورأس!هارية(.االشحسرطريقبطورحقعلقوذلك،ساعةكليتغيرعندد

زوجةو)ابقنبسروتوروحاعتتور،س!ـهبيخر1!االثورأيضاوعب!القروتهـكل!النتهمحسر

ص.السحهماوية(-البقردوكصونوت

متحف.م.قالسابعالمرن.الشمسقرصقرنيهوبينابيسرلقنال"،")رقمصورق

.بطرسبورغسانتالإرميتاج

المقدسةلطيورا

التيالطيورومنالعظيمةالوزذوبينومتلمتيولوجيامقدسةطبورا!لآلثةعدت

!عالطيورهذدقتلوحتىوالحدآذ-الصقرآبيسر،هوع!ادذا!لاكتر،الواقهفيوجدت

.(ف11كمحوم!+،11.رند+ربع)الموتعقوبتهابفترضرقصدر!غ

ني!ياويكت!-مكانكلفيمنتشرة،توتالمقدلمروالطير،(ااااكأدا)صآبيعث!عباددكانت

فيعنهاسمعتآبيسرميزاتوعنللطيوريىالمصربعباددآسبابعنلحثهفي

لمركالى
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لئم!ولم!ل!ا"

آبيمسلذلك،اا+االقلبصوردمتلو،تالثدبتحتوالرالكلرالعمؤيخفيطريةالمصا/لا.حاديت

منقار،وله!---رو-والثمارللبنتعروح!هلد،عداتيحيوانوهو(توتالحكمةالهصرلمجتجانممر

تحنيطيمارسوتوآنثهم.بس!ولةاقتنهلموانا.المصريونويتحدث.-كرايل!وآيضا

وسحسعتلوكوت")آ6ا.بيهممراحنتكلاصطولبا،يعتركونالمجالهذاكيوخبرا"،الحيوانات

ا!لآلئه!تجعلةلمكاعيوتيغلقأخحراخسوفراثناص.لوكوتطولهاخطوتهانايمهما

وطبيعة(توتا"لإغري!هـم!ءكهـاثل!)هركمز،يركحيسهلطيفاتويتموا!ن.احرفكصرذيننكلرق

بس!هول!.ويهضح،والعكاربا!لآكاعيى!عأيتغذفرذي!6وعن!د،مه!نوالغصبسري!ابيمهمر

منقاردوينزلمريضا،رم!يبآنمشاهدآالنادرتمذللذكل-وصا!لآهـاملآكترملا1!مويختار

-بال!وساخاهتمامايعيرو!لاكصكاقكلفي

بطرسبورغ.سانتالإرميتاجمتحفابيمكلر.للإلهلرونزيلغتال1()()رقمصورة

ي!رزقااتيريدوتوعندما-قويةكآفع!وعبد.ورشاقتههدو"د،الحكحةبيعكلرآجسد

.لا!توتابيعسكهمننمي!هيخطواتهآصيقولورالملالسانآكعالوهدو"تامل

يححئكوركل!الشحسرخرصرعقالتصقراتكصهبا!لارتباطالقدممنذالمصريوتعلدوكم

الثا"،الروءمعالصتمرتماتلومتاخراالصقر-فضاءعبريطيركيفوتخيلود،حزرلهاب1

لحرتحم!ىافخباخكرد.االكهـرتور."لبحم"قيد!ءححاحكيح*افهصد!نعاصمتملاتعالس!اررأ!"اسةإارصف!وهلر!!صملاعرت+ا

+،يا"!!!+*-ا6س!كايخنحلاا

دث!أل
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))!
إيزي!س،آبنحور،،رعمقدساطيرواعتبر،انسانبرآسرصقرهيتةعلىصورالذخئي

للفرعون-وحارساحامياعدالقديمةالمصريةالديانةتاريخامتدادوعلىمونتو-

والآلهةللسماءترمزالتيالطير-الحدآدعبادذمصرفيانتشرت،ذلكعروعدا

طارتالتيسنونوهيتةعلىالتيإيزي!م!عنوسنونو)والآسطورذ،نخبتوموتالمقدسة

الوزذوعدتالديل(فيضاتالسنونوطيرات!موارتبطآوزيريهمكلر،جسد!ما!لآعحددحول

وزذكبيرد-وجسدتوجب،-رع،وامون،لآمونحقدساطيرا

العصرخشيي.لمثال.الشمسبمرصمموجا(رع)آمونالكبش)()اركمصوره

موسكو.بوشكينمتحفالمتاخر،

عزلماا.الكبنت!،لتمساحا

الفيومواحةفيفيفيحاصةآهميةعبادتهواكتسبتكتيرد،مناطقفيالتمساحعث!

ضخمة،ماتيةمنشاتعنتهمرالثانيةالاسرةفراعنةفيهاآلسمرالتي،الليبيةالصحراءفي

التماسيح-منالكثيرفيهاعانتهمتماليةأحواضاظهرتحيث

النهر،يفيضرلكييآمرآنقدرتهاليهونسب،ك!سالنيلميادالهالتمساحوجسد

فيآبي!سالثورمرمميزةعلأمةوآنتقىللارض!.الطميحصوبةيجلبالذي

،التمساحلعبادةالرليسيالمركز(التمساحبولس)باليونانيةشدتمدينة،وكالتالفيوم

http://www.al-maktabeh.com



"ابع!مثهـ
التمساحهذاومثل.سبكللالهالباءروحممثليصبحلكيالمناسبالتمساحعنوبحتوا

الذهب،منبآساورالكهنة،وزينهوتكربمبعنايةوآحيطكبير،حوضرفيالمعبد،فيعاش

ته!يداتسبباذاحتى،التمساحقتلومنع.(ف11كحو،أ!").11)ئعرردرتوالخوادتم،والتعاويذ

ينشلالذيوالإنسان،فيفيلمدينةالمحاذيةوالمناطقالفيومفيالإنسانلحياةمبالفسرة

للفرعونالموتىمعبدفي-وعثر(ف11كحد.،)11،11)عهمرودوتمميزباحتراميدفنونه،!ساح

والتيالمقدسر،التمساحقبرعلىالثالثآمنحوتب

الىنفسهالوقتوفي،(اد11،1)هيرودوتآيضاذكرها

رع،وآعداءرش!لاالتمساحجسدالنهر،فرسجانب

لست-معوتماثل

حيثآيضا،الثورمثل،مكانكلفيالكب!شوعبد

معالمصرينتصوراتفيوارتبطتالخصوبةقوةمثلت

بطريقةنطقتوالكبشالباءكلمةآنحيثالباء،روح

بآنهآلفنفينجزيردفيايسنفيالكبشوعد.واحدة

،حارشافهيراكوبوليهممروفي،خنومعندالباءيمثل

بقيةعنامونكبس)وتميز)رع(امونفيفيوفي

صورة،وملويةمعقوفةبقرونالمقدسةالكباش

الدينيةالمحرماتبعضالكباشبعبادة(،وارتبط1())

صوفمنبملابسرخنوممعبدال!الدخول)ومنع

.(الكباش

بوشكننممحف.م.!السادسالسابعالقرن.كطةلمثالالأعلىمن1()2ركمصورة

موسكو.

الماعزمعوتجانس.نسبيةبصورذالماعزعبادذعناى(اكهمحد.د(؟،-،-،11)هيرودوتويكتب

شاى.الإلههعنفسهالوقتوفيبانبدجدت

الذئاب.الكلاب.أوى،ابنالرباح،القط!

بوباستيسر-فيوخاصة،مكانكلفيوعبد،باستتللالهمقدسرحيوار(اا+اذت!ص)القط

علىيقضوتانهمفيالقططبعباددوارتبط(ف11اححد-"لم،.ا؟م!،11)القطعبادذهيرودوتوذكر

كالى7
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مد!لا!((

الدولةعصرفيالمدافعةالملآفعىالهةمعالقططوتماثلت-المحصولآعداء،قوارض

الهمشصمربنتبآنهاالقططعنسيى(بشكل)بقيةآسطورةومعروف،القديمةالمصرية

صورغالباالمقدسرالقطتمثالثديعلىالذلكوعينها

فيودفنتتحنيطهادمماتتالتيوالقططوادجت(-!ين

برا،"*!-بوباسيتسفيباستتالالهامعبدضحهمنمميزهيكل

إ*ضبه!ؤلم(اىاكحر.!م.ااح!رت،ف-،ااأ!)حسصورد

لاصص9ء"ء"ءللالهالمتدلهمرالحيواتالبوريسمك-الرماحوعد

!ص/:"-مل!ك"رلكص!تنلابعبادةايخهماعبادتهوارتبطت-أ1+د)ص!تف

*3*ئرئر(!*

كلئر"""؟تصدرالجبليالرماحالشصمرشروقاثناءانه)حيث

زر!!!!*لك*"".ص""*نرالرماح)ذكرالم!مواتوعبادةوالقمر(سعيدةصرخة
!ري!سء**ا!**!!"صفيالمقدسالرماحوعاشالداوت(.هدخلحرالمركاحد

أ!كل!*!*"لإلأفىوشاركالرماح،وروضنخدلشجرةوبجانيهالمعبد،

("*."ء*!أللا*وكا"".ب!،الدينيةالمسرحيات

!هير!!كل3المتحفمحتطة.قطة1()؟رقهـاصورة

.نلف-نيلبريطاا

وآبزالكلبعبادةمركزوكانآنوبي!مر،الإلهووالصحراصالغرهـ،معأووأبنتماثل

-آولهواوتعمادةمعالدثابعبادةوارتبطتكينوبوليسر.نومفياوي

ا!خنزير،الأشدالنهر.فرص

النهرفرسرآنتىهيد4علىصورت،تاورتعبادةمعالنهرفرلسعبادةارتبطت

عبدلنتهمف!ر-لمالنهرجاموسعبادةآنتاورهـ،الاعبادةنت!هرةمنبالرغم،الحامل

(اىاملحو،،اباا)هيررتوتالاخرىالأماكنبعضوفيفقطبابريميتمنطقةفيالدلهرجاموس

جانبإلىالوقتنفسوفي.لإوزيريسالمقدسرالحيوانالنثهمرجاموسعدوآحيانا

.رععدووجسدلسص،والهمشرقوىمعمانلوهفإنهم،العمساح

د8!
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ئعولم!ا"

عبدتهااتخذتو.الفرعوتوقوة،سخمتوغالبااللبؤذ-الملآلهةجبروتدس!لاوجسد

اتاب.سيلااهـص.بنر.)لام!ولال!اليونتوبولالرنيسيلمركزوا،ححليابعاطا

ستمىوتماثلاب(اد.كلحد7*11-زد:رعح)طاهرغيرحيوانمصركيالخنزيروعد

وآحيانا،نجومعلي!خنريرهيتةعلىالسما"جسدالقدممنذالوقتنفهمسوفي(-)فحد

-(-خحدحهص.اك)صوردل)11.نوتبطنهعلىرسموا

الارميتاجمتحف..مقالسالهعالفرنخنزير.وعليهاتعويذةالأعلىمنا()درقهاصورة

بطرسبورغساتت

الضفدع.القنفذ،النمس

ا/لآفاعي،سم!ضمناعةيملكوحهمتر(اا"اأصو.دالنمممر

وفي،مدافعةكافعىوعبدوالقوارضر،الرواحفعلىيقصي

الس!لنمو،سمنهينةعلىالع!بيقهررعالآساطيرأحدى

الآفاعيصلحمايتهاالبيوتفييكونكاوغالبا!تدجينه

الثانيةال!سرةحكممنذمقدسحيوان.وعدوالفدران

فترذفيديثيةنصوص!فينجدهولكننا،والعشرين

وادج!.ورعالشص!ر،النمسآسبو-وكرسر

الخلفيتين.رجليهعلىيقفنمس)()؟رقمصورة

فىهـ9

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-العدم!((

،مكانكلفيالقنفذعبادةوانتنتهمرت،رعمعوتماثلمدافعةكآفعىالقنفذوعبد

-(1(ا!!دروص)أوانيالحيواتهذاهيتةعلىوصنعوا

فيضانعلىالمسيطرةوهي(الخصوبةرمز)وهينسلهاكثرةبسببالضفدعةوعبدت

الضفدعةآندينياعتقادمصرفيوجدذلكعنعدا.المحصولبهيتعلقالتيال!نهر،

-الموتبعدوالانبعاثالأمواتعبادةمعارتبطتلذلكالذاتيالتوالدعلىقدرذتملك

مركز،حقاتللإلهالمقدسالحيوانعدتوهيرع،قاربتحتالضفدعةرسمواوآحيالا

أبمدوس.وحرور،هوالرلدسىالضفدععبادة

موسكو.بوشكينمتحف.م،قا*ولىالألفقنفذ،لهشكلعلىانية)()آ!رقهـاصورة

عيلافاا،لسمكا،!حشراتا

دينياعتقاد.ووجدحبرىعبادةمععبادتهاوارتبطتمقدسةالعقربخنفساء-عدت

منتحرسركتعويذةالعقربصوروخدمت.الذاتيالتوالدعلىقدرةيملكالعقرببآن

الحشراتهنوعبد.الموتبعدالانبعاثعلىوتساعد،السامةاللدغاتنمو،رشلاقوى

.لاتومالمقدسةالحشمرةوهي،السامةالحادةالرووسالكثيرةالسيباآيضا

مصرفيالمقدسةالأسماكومن-الأسراتقبلماعصرفيالسمكعبادةظهرت

وبالتاليالالهشعرآكلتالاسماكتلكآوزيريهمسآسطورةوفي،والحرشفالسلمون

رافيتقولخرافةطهرتآوزيري!رعبادذمعالاسماكتلكعبادةتتصال!ولكي،لععت

قبلمنالن!رفيبثهاورميقطعتحيثآوريريهم!ر،لقرةمنولدتا/لاسصاكهذد

490
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"أ؟لفول
الئحماه!

المدينةآوكسيرينوكس(وهي)باليونانيةوابوفيحات()بالمصريةالحرشف.وعبدست

بينصركةوابوتحتحدتتا!لآساطير/لآحدالعليا)وفقامصرنوماتمنعشرذالتاسعة

للآلهةكرلسقدليتوبوليسفيوكانالارف!(،علىسالالمجروحلستودموست،حور

حتحور-رآسرغطا"ل!هاآنالبقيةعنليتوبولي!سفيالحرشفتماثيل)تتميزحتحور

.(137صورذ،آوريا!مالشم!سوقرصروالبقرةقرون

ايضاوكرلكلرمختللإلهمقدسحيوان(منقرضة)الآن(11)!)صوردالحرشفسمكةتعد

النوم(لبيدوتبوليس)بالونانيةس!يتهولعبادتثاالرليسيوالمركز(-د.ا)م!رردوهـاحابيللاله

لهيرودوتوفقا.17.ل11)المقدسةالافعىدفنعنهيرودوتويكتب.العليامصرمنالثامن

معبدفيودفنت(س!فرمعماثلهالهلينستيالمورخ)حيث)رع(لآمونالافعىكرست

الكرنك.

.بروتزيلقتالحتحور،الألهةغطاءراسهاوعلى.اوكسيرتسالأعلىمن1()7رقمصورة

موسكو.---بوشكينمتحف.م،قالأولىالألف

أوزيريسومحكمةالداوتفيالتجول،الموت

الدفنطقوص

الموتى،بكى،ومات،غادرتهالكاوالروح،سعيدةوحياة،طويلةفترةالمصريعاشر

،وخلألالتحنيطأجلمنالطيبالبيتالىآو،الدهببيتالىالجسديحضرونوآقاربه

وهوميالهآوزيري!مرجسدتجمعوهييوهاني!بساستغرقتايزيهمهمرآن)حيثيوماسبعين

النيلبمياهويغسله،ساخجسدبارسختي!قهمرحالبدايةومنالموميا".جهزت(المحنطة
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))!
مليمة،وهيالكانوبيةالدثنآوانيفيويضع!اويحنطهبالداخلماويستخرج،المقدسة

ا!لآخرف-والعقاقيرالمغليةبا/لأع!اب

و،،دواموتوفحابي،امستوهم.حورآبنا"ةه!لانتمكلعلىالكانوبيةا/لآوانيوحمنعت

محكصفيينتماركونوهماللوتهمكلر،زهرداالآلهـصكسذدولدت.اااا")كأد)بسنوفقب

تحنيطمنالؤواليوحارسي،الكونسيدعرشرآمامبرعمةزهرذفيويجلسوناوزيريهممر،

كبالمعدد،ردوامولهوفالكبد،اه!مفى!لاا!لآوانىحارسرامس!للمم!-الداخلعها"لاجزاص

الرتة.حابيوالامعا"سنوف

*2خمدلأ

!!بما(!"؟
صص*ق!-فصعنرصا

موسكو.-يوشكينمتحف..مقالأولىالألف.برونزيلضتال.!و!يبلا()ألرقمصورة

اميوت-آنوبيسرهموالمحنطون-(*اااكحد)الموحياصبتحنيطالمحنطوتيبداتمضكسن

فيالمستعملةالمواد!جمي!تر!ظو.نفتيهممروايزيهممروالنواحة،011111/")صوضدحوربناصوآ

الملآند)(1الميتالمصرخئيححكليتماثلالذقيآوزيري!مر،قتلعندماا!لآل!هةدموعمرالتح!يط

وم!ستنالخحرالهالموميا"-ب!هايلفلكيبسركر1يت!طقيصنهحدحاتيالحياكةاله

لتسهممويصبحالميتيدفنوبعدما-للتحنيطزيتاحوروآبنا"إميوت-أنوبيسيعطي

.الداوتفيالمومياءويحرلمرالمقابرسارقييراقت

لهانذلكيتملمواذا.التحنيططقوسرجميعباهتماميتابعواآنالميتآقرلاءعلىوجب

ويتحولالآحيا"،اآقرباتهجهةمنبههتمامامىلعدممستاءآيكونلنوهوستثهانالميتكا

خلفهم.رؤولسعلىالمصالبرسيجلبال!لد،الىآقرباتوسيلاحقشريرعفريتإل!

ج!ر%صوعد-بسيطي!شختابوتفيتوض!مومياتهكاق،فقيراأحيت"كمااقاداو

،ء-ض:ادخأأليء-!بطأأت!!حصهملى9أبإةا"*إ-ضث*اسفنجحعف.ا
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لفولس!ا"

..أنت،آونفر،آمنحآوزيريس.الىتوسلالتابوتسطحوعلى

وألفتور،وآلفخبز،قطعةآلفمملكتكفيالإنسانهذا

فيهاوضعواصغير،تابوتصنعوا)وآحيانا.بيرةكآسر

لكي،تريةمقابرمنبالقربودفنوها،مثلهاخشبيةمومياء

القرابينعلىتتغذىآنآمكانيةالفقيركاتملك

.حجريتابوتفيويضعونهمزخرفالثري.وتابوت(الملآترياص

،يفيضوالؤنينبالبكاءالناتيةالمناطقتصعقالدفنعملية

معهميلتقيوهنا.الغربيةالشواطىعلىويتحطمالنيل

الكهنةيواصل.الداوتالهةوقناعملابس!يرتدون،الكهنة

آبدياملحتالصخرفيويقطعونالمقبرد،الىالدفنعملية

بطقوسالداوتآلهةوتقومالآرض،علىالتابوتويضعون

الفملأ.فتحتسمىالمومياءعلى

ابناءالهةشكلعلىصنعت.كانوبيةآنيةاولأرقمصورة

الأسرة.حابى.امست،سنوفقبح.دواموتوفاليسارمنحور،

عشر.التاسعة

%!!
.!في

صئ!ئث!

كصا،ذلكوبعد،العظيمرعوانبعاثآوزيريسالىحورزيارةالىالطقسهذاويرمز

.الكاهنوادجتعيهتمنهاسترجعتحيث،ستوتسوية،دموعهيبتلعآتآبيهحوراءعطى

الوجهشفةوتصور(ااا)صوردالسحريالصولجانوتعقدحور،-الصقرقناعيرتدتي

وهذا.ني!لاويبتلعأوزيري!مر،معيتماثلأنالميتمنحالىوترمزالخشبيالتابوتعلى

برألسالصولجاننهايةالطقسفيويصورللباء،الحياتيةالقوةإلىالميتيرجعالعمل

علىقدرتهالميتيكتسبأخرىومرة-وإحدة(بطريقةتنطق2"الباءمو""كبشم)كلمةكبش

حقيقتينيجتازأنيضطر،العظيمالقصرإلىالطريقوفي.والكلام،والشربالأكل

.(1!ا)صورةمرتفعبصوتأسماءهمينطقحيثالداوتحراسويتوسل
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))!
وادجتهـكلبقامتحيث،وادجت!يهتعنالبحثطقسرالفمفتحرم!قطسبق

الباصروحطارتحيث،رعك!ينوالتاني،ستاقتلعهاالتيحور،ك!ينلو!لابجوهريين،

المحنطة-المومياءذهبتحيث،الوقتطيلةهناكوبقيت،الموتبعد

انوبيسر.الإلهراسلغثال.قناعاا()رقمصورة

حجرقيتابوتفيويضعولهالمرقدالىالتابوتالكثهنةيحملالطقسر،نهايةوفي

وعند،امستتجسدالكانولية،الآنيةالدفنغرفةمنالجنوبيالجدارعندويضعون

سنوفقبحالغربيالجداروعند،دواموتوفال!ثهمرقيوالجدار،حابيالشماليالجدار

.المقبرةبختمالطابويختمون،ويخفوهحجريةبكتليسدونهالقبرالىالمدخل

بوشكينمتحف.يتةالح!الهملكةكبشةراسشكلعلىصولجان)))رقمصورة

موسكو.

فى9،1
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"لملمد!لىهلهـ
اوتالدفيوالتجولالأنبعاث

منالكثير،الانبعاثضمنوهذا،العقربصورمعتعويذةالميتقلبعلىوضع

غرفةفيتمومنالتابوتفيوضعتالمومياء،حيثقماطفييخفونهاكانواالتعاويذ

التابوتفيوضعواهواء،هناكيوجدلاحيثالداوتفيالميتيختنقلاولكي.الدفن

شو-للالهخنتهمبيةتماثيل

كل*كل!ل4"!!ب!لاع!ب!ميهب!لأج!ك!ح"؟!ش4؟*؟ر!ء!ءأ"حجك!****لملارو!""!"

الفم.فتحطقس))2رقمصورة

إيحزيس،.بالإنجابالمرتبطة،(ا+ا)صوردالميتانبعاثفيال!رضيةالآلهةجميعونتهماركت

قدالثانيةالولادةفإنذلكعن،عداغيرهاو،حقات،مشنتتاورت،بس،تننير،روحتح

.(-؟-!)صوردوادجتعينالتعويذةساعدت

!!*"ال!هى"*

بينيقفأنخالحياةبعلامةالميتيحاص!حيثسحريا.الميترجوعاا؟رقمصورة

باربش.اللوفرمتحف.العشرونا*سرة،اخرىالهةوااتوبيس
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-آمنتيو،خنتى-أوزيريس..بيتالآرلىالبوابةأمامنفسهيجدالمصريينبعثعندما

توت،2-البوابوموجوداتوتوكانبالناريهتم،منتوت77باسمحارسريحرسهحيث

.بصوت-منادبشيروآيصا،ظرالمطمنالكثيرويملكالآرفر،علىوجههيحنيمن

ويقول-البوابةهذهمنيقتربآتالميتعلىوجب

منآتطهر،لكآصليآناآوزيريسر،،إليكطوصلت،آنانوريخلقمن،العظيمتوتآنا

فيالجمروتالىارتقي.وجبروتكقوتكفي،أوزيريسلك،المجد!-..حصالنجاسةكل

تسب،رع،لكالمجد!...!عر-ضورفيوتسبحالسماء،جبت،آنتآوزيري!سابيدوسر،

الوادقيافيلهالطريقشهمو!.--حصسترو-فيليالطريقفتحتء---ورالسماءفي

آوزيريس.طريقوآضئالكبير،

حس-!ا!ة!م!!ئحص!صح!!ك!!!

إلىيوصلجتتينشواطتهوعلىنار.نهرالوسص!فيلل!وات.خارطة1)درقمصورة

.لقاهرةايالمصمالمتحف.العظيملقصرا

الدير،العفاريتجميكلآسماءمنهفويوالموتى"كتابيقرأآتوجبالميتحياةوآثناء

اعمىالتعاويذبعخرعلقتالصدفمنيحتاطولكي.التعاويذوكلالبوابةيحرسون

الدفن.عرفةجدران

در!ص)البحيرةنارتوزعان،منحنيتانبجثتانالميتيلتقي،ال!ولىالبوابةعبوروعند

العبورفقطتوتويستطيع،(اا"م)صورذمرعبعفريتعليهاعاش!التيالشواطىعلى،(اال

والمرعبة.المقدسةالتعاويذأسماءعرفالذي،البحيرةمنبالقرببالجثة

الاستراحةيمكن،ملحثالداوتفيالملآلهةخلقتفقد،الميتتجوالتسهيليتمولكي

يعرفونالذينوإنماالملبهذافيالجميعيدحللاولكن.الميتقوةوتجميمفيه،
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"،الع!لىههـ

كلعبور.(ا-ا)صورذللحراسةالمدخلعنديقفونالذينالعفاريتوآسماءالسحريةالكلمات

الحقيقتينقصريصلالنهايةفيفالميت،الخلففيتلةعشرآربعةوترك،البوابات

**--"..."ص!.العظيم ه!ق

الملوت.واديمنعشر.التاسعةالأشرةللداوت.الثانيةالبوابة)ا؟رقمصورة

.القاهرة-المصريالمتحفعشر،التاسعةالأشرةاوت،ال!سكانا)6رقمصورة

إيالوأرضفيالأنجديوالنعي!اأوزيريسمحكمة

رع-الشمسالهإلىالميتيتوجه،العظيمالقصرعتبةتعبرأنوقبل

وهل،آوصلونيلقد،الهييا،إليكجئتأنا،الحقيقتينسيد،العظيمالإله،لكالمجد-

الموجودون،إلهأربعينأسماءأعرف،أسمكآعرف،أعرفكأنا.كمالكآبصرأنآستطيع

اختباريومفيالدمويشربون،للخطاةكحراسيعيهمفهمونالذين،الحقيقتينقصرفيمعك

آونفرا.وبحضورالناس
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وصلت،وآنا،آسمكمثل-يىالحقيقتسيدعينيوهماالمحبوبانالتوآمانلمن،توت7

لآجلك-ذنوبيآزلتوآنا،الحقيقتينلكآحضرتآنا،آبصركلكي

ويضم،ا!وتىمحكمةيترآ!سرعتميادذوتحتإنادا،العظيما!لألهإل!الميتيصغي

حتحور،حوحور،،ايزيعسنفتيسر،،نوت،جب،تفنوتشو،،رعجانبالي،العظيمانادا

ماعت،ريشة،الحقيقةبريشةالقضادرووسر(،وزينت)العقلسياو)1/لأرادذ(

الانكاريبالاعترافكلامهالميتيبدآ

آسرقلموانا!---!.الاقاربآضطهدلموآنا.الناسضدبمظلمةآقملمآنا-

لموآنا-آسيادهمضدالخدمآحرضرلموآنا-الآلهةيرضىلاماآعمللموآناالفقراء-

.(1،))كحق!.-.حصآسمم

واحددايفيمذنبغيرآنه،للآلهةيوكدلكيويقسمجريمةوآرب!يىاتفينويعدد

الميت.ويصرخ،منها

ننسوت-في،العظيمبينوبراءةهيوبراءتي،برئ،آنابرئآنا،برىآنا،برىآنا

التيالآلهةآسما"آعرفآنا،العظيمالحقيقتيمسقصرفيبيالضرريلحقلم!...*

معك.والموجودةهناكوصلت

منباسمهالهكلويسميالصغير،اناداالىالميتالانكارية"؟يتوجهالاعترافات؟وبعد

)،هـ(.)!دحوالجرالممنبراءتهلهميتبتاخرىومرة،الهاوآرب!ينالاتفين

الميت-بسؤالالآلهةتبداتمومن

آسمك.آذكرآنت"من-

آسمي..الزيتونشجرذفيمن،توت-السفليالبردففرعآنا

!...حسلا،!جعتآينمن-

الزيتون-شجرةشهممالالواقعة،المدينةمنجتتانا-

الحارلهمر-المللأك،تن!ننمانادا،وحوراحيترعآماميقف،ال!ستلةتنتهيوعندما

سلوكعلىينت!هدونوهم-المصريالميتباءروحوريننتالطيبةالقدروالآلهة،شاى

الحياذ.فيب!هاتمامالتيوالخبيتةالطيبة1/لآفعال،للإلهويقولونالميت
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الآلهةتقومذلكوبعدالقضاذ.امامالميتعننونوسلكتننمتيسر،ايزيسر،تدافع

ا/لاخرىالكفةوعلى،القلبالميزانكفةفيويضعوت-الحقيقة!يزانعلىالقلبلتوزين

قرارالعظيمةانادالهوتوجهمذنبا،الميتعدالميزانكفةنزلتراذا.ماعتالآلثهةريشة

بجسدعفريت"وهيالمفترسة؟-آمتالمرعبةالآلهةلفكلهالقلبيعطىذلك،وبعداتهام

بريناالميتاعتبر،الميزاتكفةتساوتواذا.حتمساوفموعرفلبوذوآقدام،ره!نلافرسر

.(11-دسصز)

قصرالحقيقتينإلىالميتانوبيسيوصلاليسارمناوزيريس!محكمةا17رقمصورة

ماعت.الألهةهيهمةعلىجسدتحيت.الحقيقةتوزينعمليةتتمالوس!وفي.العظيم

توتوالإله.للحقيقةوترمز،ماعتريشةاليسرىالكفةوفي،اليمنىالكفةفيالميتوقلب

الكلامالميتينطئالأعلىومن،أماتالميزانمنوبالقربوالحك!ا.التوزيننتيجةيسجل

التوزين.بعدالميتحوريوصلاليمينومن.رعيتزعمهالذيالعظيمالتاسوعآمامالانكاري

وفيةاللوتسآغصانبينحورآبناءالعرشآسفلوفيآوزيريش.امامبالحكمولعترف

المتحفونفتيس.ايزيسالعرشوخلف.ماعتريشةومعهاالمجنحةالشمسعينالأعلى

.لندن-لبريطانيا

ماعت،ريش!ةأمامثقيلأأوخفيفايكونأنوجبالمذنبالقلبلماذامعروفوغير

رأيايويدونالمصرياتعلماءلعضرالمثالسبيلعلىوهكذا،افتراضاتهناكويوجد

تحدثلم.الكذبكنتهمفالخاصينال!مواتقضاةقبلمناستخدمالميزانآتمفاده

نفسهالوقتوفي-الثانيةالبراءةفيالانكارية"وانما؟الاعترافاتبعدالقلبتوزينعملية

ما،-جرمافىمذنباالمي!كانواذاالأسئله،مدهطولالممزانفىمس!رلحاالقلبظل

-بالانحرافالميزانكفةتبدآوحالا،ذلكعكسرليوكدبالقسميبدآفانه
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إلرترمزهيالقلبتوزينفيالقديمةالمصريةالمثيولوجيةالأفعالآن،المؤلفيعتقد

بالخلافاتمرتبطالغيرالآديانجميعفيأنهيبدوماوعلى،للاعترافاتالروحيالمغزى

.الاعمرافاتطدلهسلصفةالخارجمة

العملية)هذهاراديةولا،متناقضةآخلاقيةبآفعالقامالإنسانآنفي،قديماولوحظ

عنويتحدث.بإرادتهبهايقمولمال!فعال،علىأجبر،وأنهتبريراويجديبحثوعي(بدون

هذدلهتتوفرلمواذابحج!،البرا*ذالىبحاجةيشعرفالإنسان،يتذكرهآوالفعلهذا

في،الفنيةالآدابلهيالمراتمنالكثير-وصورتالراحة،وعدمداخليبقلقيشعر،الفرصة

البراكادهذدبمثلالإعترافاتطقسيسمحولا""ني!لا")سحبفيالرغبةالحالةهذهمثل

لا.لا،نعم،نعم،.كلمتكسدكون"نعمفمطإلا

للميت.يقولونذلك،وبعدالإلهويسجله،البراءةقرارأناداويعلن

تعرفنا.،وأنتالحقيقتينقصرعتبةآعبر،أدخل،هكذا-

وفيالحراسآسماءعالبصوتوينطق،()العتبةباسمهاويسميه،العتبةالميتويقبل

بهوتحيطأوزيريسالآمواتسيدالعرشعلىيتربعوهناك،العظيمالقصريدخلالنهاية

حور.ءبناوأ،نفتيس،عتما،إيزي!مر.الآلهة

توت.الإلهيالكاتبيعلنالهيتقدموعن

"ال!مدملماذا،آدخل،لمول-

اخبروني.ل!نهم،قدمتآنا،الميتويجيب-

آنت-ستمكثوضعأيفي-

!.-.ور.الذنوبمنطاهرأنا-

نفسي"عنأعلنآنيجبلمن-

الارضر-لمن،الحيةالأفاعيهذهلمنالنار،منالقبةهذهلمنله،نفسيعنآعلن-

ماتي.جدول

هذالأ؟من،قلتوتويسأل-

وزيريهمس.أاهذ
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آسمك.قل،الحقيقة،باسمتوتويصرخ-

محكمةيترأسرعأنفياخر،تصوراالقديمةالمصريةالدولةعصرمنذوجدت

أقل-نطاقعلىأشت!رولكنهالبطلي،العصرحتىاستمرالتصوروهذا.الموتى

.الملاكويرافقهإيالو!آرضرإلى،النعيمالىالمصريويتوجه،المحكمةهذهوتنتهـي

الميت،أمامالأخيرةالعقبةوهي،ببوابةمحاطةالموتىجنةالىالطريق."شاىالحارس

.تعويذةالىبحاجةأيضاوهي

سيد.الجوابةاأسم.الحارسألهكأسمأعرفأنا،آعرفكأنا،الطريقليأفتح-

يذلا،رضملايكبحالذي،الكلمةينطقالفناء،سيد!...!المرتفعةالأسوارهذهلمن،الخوف

الخوفمنيبتهجمن،توت.بوابكاسمالفناءمنيآتيمنينقذ

آمامالهيتويركعالانكاريالكلامالهيتينطقللاعلىاليسارمنإيالوآرض))4رقمصورة

،والنهاريالليليالشمسقاربالأشفلوفيإيالو:آرضفيزراعيةآعمالالوسصلىوفيةالالهة

متحف..مقالرابعالقرر11نسمينالكاتببردية1؟منرعالإلهمعالميتبهيتجولحيث

بطرسبورغ.سانتالإرميتاج

،الأرضهذهعلىكانتكما،الحياةهذهالميت""ينتظرالقصب"أرضإيالو،أرضفي

،سلكت،نبتنبريالحتحورية،السبعةالآلهةالعوز.الميتيعرف.لاوأفضلسعيدةوكانت

لكي.وفيرامحصولايجلبخصبا،حقللهويعملون،الطعاملهتضمنالآلهةمنوغيرها
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القبرفيووضعواالعنم،يرعىو،بنفسهرضر4/1يعمللاولكي،بالراحةالميتيتمتع

كتابمنالسادسالفصل.حصادين،حاملين،كتبة.طينيةآوخشبيةبننهمريةتماثيل

الآرضر،فيليعملالميتا!لآلهةتنادص-عندماتعملالتماثيلتجعلكيفيتحدتالموتى

دونهناكويدخل،هناآناويقوليتقدمانا/لانسانتمثالعلىووجب،باسمهعليهآصرح

ال!غنياص.ووضعيقررونمايعملوسوف،الآلهةتحدددالذيالمكانالىاعتراضر،

زهرذالفقراء1(6؟ووض!،السنةآياممنليومواحد،كلتمثال؟6()التالوتفيالمصريون

القانحمة.فيالمذكورذ،السحريةالبشريةالتعاويذذبمساعدايالوارخروفياللوتعمر-من

-(اكأا-)صورذلصاحبهاوعملتتماثيلالىتحولت

هذدآلسهمرفي-القديمةمصرقيال!مواتعباددعنكراستوفيتسف.آ.مكتب

لحيادمماثلةوتكونالحياد،فييستمرالدفنبعدالميتانوهيتصوراتالعبادة

فإنشيءكلقبل،لذلكوغيرهاوالنتهمرابوالطعامالمسكنالىدحاجةيعنياءي،الآرضية

الدولةعصراثناءولهي.الضروريةالحياةخيراتمنالميتكفالةمنتتكونا!!مواتعبادد

المكافأذ،هذامنحالقبر.منحياذآثناءوذلكنبلالهمنالفرعونشكىالقديمةالمصرية

فيالميتعاشرالقديمةالمصريةالدولةعصربدايةفي.الخاصةبمواردهقبرالنفسهشيد

آجلوحرالعرشرحسابعلىآوالخاصحسابهعلىاماالتقدماتلهوقدمالقبر،

ملاطعامخصصت،خاصةزراعيةارضقطعةاقتطعت،ال!مواتلعبادةالماديةالكفالة

هذاوبدت-الكاعبد-م.اكحم-اسمعليهآطلقالوظيفةبهذهقامالذيوالشخصر،الميت

فيوعتر-سحريةبوظيفةتغيرتاطيتلصالحالهمداياوعمليامرب!غيرالتطبيق

قآللمقبرذالزالرينتدعونصوصرعلىالوسطىالدولةعصرآتناءالوجهاءمصاطب

محتوىوتعميم.والصلواتالتعاويذالميتويساعد،الطهارةطقسخرقعنيمتنعوا

تعدادإلىوآوصلتنا،السادسةوالخامسةال!سردعصرمنوصلتللزحياءالتوجه

الآتيةالنقاط!..-حس

بينكانواذا،طقسياطاهرغيركاناذاالمقبرذ،منيققربآنالمقبرذلزالريحق.لاا

.الطعاميمنعالمنالسبيلعلى،والموتالحياة

الميت-ته!يداتإليهوجهوالا-طقسياالمقبرةيدنسآنللزاتريجوز2.لا

الميت.غضبلهيوجهلالكي،المقبرةببنايةىذ!لايلحقانلازالريجوزلا-3
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وهذا،الميتلصالحوالصلواتالقرابيننصوصرنصاتحيقراانالزاترمنوطلب.د

مادية.بتقدماتاستبدلالسحريالفعل

وآ،المقبرةفيصدفةموجودينآشخاصرالىآوالميتآقاربإلىاهاالموجهوالدعا"

الىموجهوالنصالح.الامواتبعبادذالقياموهيمحددةوظيفةلهمآشخاصرالنهايةفي

الميتوعد-الميتجهةمنت!هديدآوتشجيعورافقهاالارضر،علىالموجودينالاحياء

علاقةالميتمعالآحياءعلأقةتكوتآنحالةفيالإلهيةالقووآماملهميتعقسف!آنالآحياء

بآنتهديدوآيضا،رقبتهسيثقبحتىآو،العظامالآلهةآمامسيقاضيعتهمديدآوعطف،

محايدكمخلوقا!!حياءمعالميتعلاقةتفهملمولهالتاليا"!رضرعلىالمصالبلهيوجه

مفيد.لهمآنهيظهـرالعكسوعلىبالآحياء،الآذىيلحقآتقادركمخلوقوانماسلبي

التقدماتبدلالذيالميتلصالحوالصلواتالقرابينعلىالنصوصتلكركزتوقد

الآلهةالىالصلواتووجهالملكمنالمهدية،هديةنسوديحتبصيغةمثل.المادية

الموادقانمة-للميتمعياريةقاتمةووحدتيذكر-لممافيللميتالالهيضمولكي

وعلى.وغيرهاالثيابمنمتنوعةآلفمكالطيور،،تيران،بيرةخبز،.والتقدماتالغذاتية

قرابينوكانت.آنوبيسالالهوآوزيريسرال!مواتمملكةالهالىالصلواتوجهةال!غلب

آترتالواسعةوالؤوامرالهالنصف-الملكباسموقدمتالميتلصالحوالصلواتالاموات

وكانت،الآلهةالىتقربهكمحلوقالفرعون-وقرابينالمعابدلجميعالماديةالمواردعلى

صاتمدىعلىالمصريالسحريالوهمآنقذوهكذا.موترةكانتلذلكالؤلهةلصالح

.ال!مواتعبادةعلىطاقتهعنالخارجةالماديةالمصاريفمنلسنوات

الاخرةاحياةفيالذنوبعقاب

صدرتالتيالبراءةقراراتعنالقبورنقوشوالنصوصر،فيموجودهومايتحدث

نفسهوصورحياتهآثناءوعزلهالقبرالمصريشيد-طبيعيآمروهذا،الموتىمحكمةعن

تعداد-الخارجيةالمحكمةآعمالعلىاللصوصوتركزايالو-ارضنعيمفيويعيشبري!ا

براءةآجلمنالآتآنفسهميمثلونوكيف-سحريةتعاويذ،والحراسالعفاريتآسماء

صحيحةبطريقةوالقياموالتعاويد،الؤسماءتلكجميعمعرفةيكيفكان،المجت

متاخرةالمصريةالديانةفيالآحرةالحيادفيالذنوبعلىالعقابلهكرة.طهرتللطقوس

ثلاثةفيموجودةالآحرةالحياةمحكمةنتيجةالمتنوعةللعقوباتوصفتنتهمتهر-ولم

203

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لعدح1!((

الآخر،للعالممولف،."امدواتكتاب!..-!ح.الحديثةالمصريةالمملكةالىتعودنصوص

"كتابالنهايةوفي،البوابات"كتابباسمالعلمفيومعروف،مصريااسمالهيوجدولا

يحتووالذيالموتى"كتا!منا2؟الفصلفيآنهالملاحخ!ومن!...حص(؟نصررطنا)""فومهكلا

.الذنوبعلىعقوباتالثلاثةالمؤلفاتتلكفييوجدفانه!الذنوبفهرسعلى

القبر.منالميتحرمانشيءكلوقبل-مختلفةبطرقالذنوبعلىالعقوبةإلىونظر

ميادفيوقبورهمالغرقىيرويالذي.م(قعشرالسادس2)القونامدواتلأكتابوفي

القبور،تنتقلوهنا&،السفليالعالمنيلشاطئعلىوتضعهاالآلهةوتنتشلها،النيل

فينتتبعهاالنظراتهذهومثل.مذنبغيرهذاولكن،الابديةللحياةيلزمماكلوتكتسب

تقومحيث،المذنبيهتعنيتحدثالذي!...!..تاودها01الكتابنفسوفي-متأخرةمؤلفات

.الداوتفيالعقوبةقراروتصدرالأعداء،وتكشفالمدفونينغشاوةبنزعالهةثمانية

كتابمفيوهكذا،بالنهايةالمرتبطةالآخرالعالمفيالمذنبينعقوبةوانتشرت

يعلنحورالالهووبثلاثةبآربعةالمتعلقةأوزيريسأعداءعنيتحدثالذي!...*البوابات

الوجودعنولدومفوارؤوسربلاتكونوالكى،رار!تن!لا،الخلفمنالم!رابطونآندملع.

منهايخرجأنيستطيعلاحيثكسجنج!نموصفت!...!11الكهوف.كتابوفي

فقعاليس،الغيبعالمفيوجودهعلىالنهائيالقضاءهيللمذنبعقوبة.وآكثرالمذنب

!عمستقلةوجدتالمصريينتصوراتفيالمذنبوروح.وظلهأيضاروحهوإنماجسدد

رث!يعيلكيالجسدإلىتنضمأنتستطيعولن،الرأسآسفلمنحنيةوضعيةفيالجسد

الأساليبوأحد.نهانياعليهمالقضاءضرورياكانلذلكال!خرة،الحياةفيكاملاالميت

كتابفيالنار.لعقوبةمختلفةصيغووصف-وحرقه،رأسهقطعهوالميتعلىللقضاء

فيتتمالحرقعقوبة!.-.!2الكهوف"كتابفي-حفرةفيالمذنبيحرق!...اهدوات"حصآ

المذنب.وظل،وروحوجسد،،وقلب،رأسفيهايرمى،خاصةحفرة

تعودوالتيحمواس،ستني-قصةفيانعكاسلهاالآخرةالحياةعقوبةفكرةووجدت

اقترفهالذيالشرعلىيعاقبالمذنبأنفيالمبكرةالحكاياتجميعوتتميزمتأخر.لعصر

الأرضية-الحياةفي

-+!ث5؟
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بم!ولم!ا"

الداوتفيحمواسستني-

ككاتبرع!تشاححمواسر،-ستنيآسمهابنرع-مات-آوسرالفرعونعندكات

كبروعندما.(آوزيريمسآبن)آوزيريسرسا-ابنحصواسرستنيعندوكان.وحكيمماهر

الحكمةفيمعلميهجحيععلىوتفوقالمعبد،مدرسةفيليتعلمذهبأوزيريعهمر،سا

وفيالتعاويذ،الكتبةكعتعلمحيث،بتاحمعبدفيالكهنةمدرسةفيوتعلم-والمعرفة

آوصلحمواس!-ستيعندتذ-معهميتساولمآوزيريعهمرسا-بسرعةالكهنةمدرسة

عليهم،وانتصرالكبار،السحرذمعالسحرفنفيالنتكلابتسابق،الفرعونمقرالىابنه

.رعماتاوسرالفرعونبهاعترفوال!رضينمحنميسحكيموآول

سمعوفجآةالآلهةيتوسل،بيتهشرفةعلىحموالكلرستمي-وقفالأياممنيوموفي

حمالهعلىومحمولمزينوال!ابو!،لنرىدفنهذاوكات،حزينصراخبعيدمن

المصيبة.يندبنالنواحات،وصاتالدفن

فقير،دفنورآى،الثانيةللمرةبيتهشرفمننظرةآلئحمواسرسقني-بعدوفيما

أحديرافقهمولم،الصحراصإلىالجسدالمتوفيوابنالآراملوحملتقماشر،فيملفوف

غيرهم-خرآ

الغني،ذلكيجازون،وعندماالداوتفييجازينيلكي،هكذاآوزيريسفليعملنعم

حمواسر-ستنيصرخ،ومراسيمتكربمأيبدونالامواتمدينةالىيحملونهالذين

.الداوتفيالمقيرعليهيحصلماعلىستحصلسا-آوزيريهمم!،فجاةاعترض!لا،-

كلماتهذهتكونأنالمعقولمنوهللأ؟أسمعلموآنا،حمواسستني-وعدكيف-

آبيه-يحبالذيالابن

يبكيالذي،للثريالداوتفييعدماذاعليكسأعرضر،تتمنىآنتوإذا-فلتعرف-

اوزيريس-سا-قالهكذا،الموتعلىيحزتآحدولاكالفقير،شيءكلعلى

أحدمنبالقربوتوقفوا،المقبرةإلىوآوصلهيديهفيآباهاخذالكلماتهذهومع

ووجدوا،أهدامهمتحتالارضرانفتحتوفجأة،بتعو!ذهآوزلرلسرسا-وللفخ!.القبور

مجهوله-ماعهفىآنفسهم

"%عك!!--!مي
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هذدتاكلخلفهموالحمير،الحباليبرمون،الحجريةالقبةتحتكثيرونبشررم!لجو

.حاصوآباريؤالخبزعلىالحصوليحاولوت،للاعلىمسحوبوناخرونوناسر.الحبال

.ىت!دجلايمي!علاوالعطشر،الجوعمنالمتعبينالتعسا"هؤ!لاء-رؤوسععلىوضعت

إلىيصلواانيستطيعوالالكيحفرذ،آقدامهمتحتحفرالوقتهذافياخرينونالس

.والماشالطعام

حدقوهنا-اخرىقاعةالىوآوصلهآباديديهبكلبآخذآخرىمردآوزيري!همرسا-

ما،بجريمةقامومن.المكرمةآماكنثهمعلىالطاهرذالروحومثلواالنظرحمواسرستني-

برزالبابشوكةوآسفل-وجوههمعلىودموعدهمالعفويترجونالقاعةبا!عندتجمهروا

،البابوآغلؤفتحوعندما3ب،بالؤفالمغارذملآ،يترجىما،-انساناليمنىني!لافي

عينيه.فيالبابشوكةآلتفت

القاعةفيودخلوا،ابنهوراءوتحركالتعساء،عنالنظريصرفآنالاببوسعوليس

الؤمواتمملكةبوابوآعلن،مكانهفيإلهكلوجلسر-المحكمةالهةجلستوهنا.التالية

.القرار

جالسااوزيريهمكلرالالهاوزيريسر-سنتيونتهماهدا/لآخيرذ،القاعةفيدخلواالنهايةوفي

الحقيقة-ميزانآمامهموكان،توتو،آنوبيسوقفالعرشمنوبالقربالعرلن!.على

القرارآنوبيس!ويعلنللبشر،والشرالخيرآعمالالداوتالهةوزنتالميزانهذاوعلى

الخير،آعمالمنآكترللأنسانالشرآعمالآنالآلهةقررتواذا،يدونهوتوت،للآل!هة

بينوتستقرالسماءالىتتوجهالإنسانروحلهان،العكسكانواذا،آماتالىفيسلم

الآلهةفانالخير،لآعصالمساويةالنتهمريرةالاعمالكميةكانتواذا،الطاهرةالآرواح

آزويريهـس-سوكر-الالهم!ختالتي،الؤرواحغرفةفيالميتتضع

منتوبيرتدي،نبيلبهي!ةانساناوزيري!سستني-لاحظآزويريسرمنوبالقرب

ال!موات.سيدمنبالقربالمكرمةال!ماكناحدعلىووقفقماشر،

آوزيريسر)"منبالقربتقف،نبيلانسانآلتأوزيريعكلر،سا-صرخستني،آبي-

هذا.بسيطةبحصيرذالآمواتمدينةإلىونقلوه،تشريفاتآيبدوندفرمنالمقير،وهذا

علىبهاقامالتي،والشريرةالخيرداعماله،ووزنواالمحكمةإلىواحضرودهو،

ايامفيهاكانتالآرضرعلىحياتهولكن،ةرير!ن!لامنآكثرالخيرةآعمالهاودجوو،رضر!لا
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"المفوله!رر
الذي،الغنيقبرآثاثالفقيرتعطيآنآوزيريهمسوجهآمامالآلهةوآمرت-معدودةسعيدة

وآنت،الطاهرةال!رواحبينوضعوهالفقيرآنترى.آنت-باحترامدفنودوعندها،شاهدته

لك.قلتآناولهمذا.اليمنىعينهفيتمكثالبابننهموكةستني،آب،الغنينتماهدت

الفقيرمعيتعاملونكمامعكسيتعاملون

فيكثيرةعجالبشاهدتآنا-حمواس!،ستنيصرخآوزيريهمم!-سا-ابني-

تاكللا"حميروخلفعباستمرار،الحباليبرمونالذينالناسرهولا"من،آخبرني،اوتالد

لا"والعطشالجوعمنيتعذبونالناسهولاء

مثلماوهذاالحباليبرمونرلكلافلا،رسيريزوآسا-آجاب،الحقيقةلكساكشفآنا

علىيحصلوالكينهارليلعملواالارضرعلىوهم-الآلهةلعناتضر!لاعلىخيمت

لاالخبزالناسرهؤلاصوعند،ظهورهموراءمنمنهمتسرقزوجاتهمولكن،طعامهم

الآلهةوتعاقبهمالخيرذمنآكثرالنتمريرةآعمالهموآن،الداوتالىينتقلونعندها.يكفيع

وهولاء،الطعامالىيصلواآنيستطيعوتول!،الجوعمنيتعذبونحيث،العقوبةبنفهمهمر

الكفاية،فيهبماطعامهعلىيحصلمنمنجال!رضر،فنجدعلىالموجودينالنالمرمثل

ينتمعرونال!مواتمملكةفيوهناالداوتالىينتقلونوهمحفر،آمام!همتحفرالآلهةولكن

علىخيراعملمن،ستنيآبيآعرهـ،الؤرض!علىبهيشعرونالذخئيءيش!لارم!فنب

آبدا.يتغيرولنللذبديبقىوهكذالالشر.يكافاالشريفعلومنبالخير،هنايكافاضر!لا

ممفيعكلر.الىالصحراءعبرونقلهيديهبينآباهآوزيريسسا-آخذالكلماتهذهومع
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أهيلأالمو؟ا\ئهـلما،1ليل!ف!رلد

امون

11مدركلغيرا(1.مرثي(1لغيرا"ا،1"لسريا11

فيمرةلأولذكرلهرموبوليس!العظي!االثامونالهةآح!.
آمنتت.الهرآةقرينته"معالأهراماتنصوص11

وعلى.العبادةهذهآصلعنالقليلإلايعرفلم،الفيفيامون.

لضتالتلوين)وتمفيفيفيالسماءآلهكانالبدايةفيو!بيما

حابي،رع.رع،-امونمين،معولقاثل!(سماويآزرقبلونامون

معبد،فيفيعبادتهمركز.خنوم،خبرى،سوبك،بتاح،نون

البيضاء.والوزة،الكبشهوالهقدسوالحيوان،الكرنك
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ثط!لهـدلميلا"ا!؟لمو؟!يم؟9ألثدها،

-رعامون

دكرو،رعوامونعبادةتآتيرنتيجةالحديثةالدولةبدايةفيالعبادذهذدظهرت

وتماثل(لو!لاببىالفرعونتمثال،السادسة)الآسرةالقديمةالدولةعصرفيرع-امون

مركزوكان،خنوم،سوبك،بتاح،نون،حابي،رهـحوراحيت،رع،امون،هـينمع

البيضاء-والوزدالكبشر،هوالمقدس!والحيوات،الكرنكومعبد،فيفيفيعبادته

ئبلذا،الكلاب،آوىابن

ت!سج،الداوتالووكأمنوغيرهاآوبواوتآنوبيممربعبادةمرتبطةمقدسةحيوانات

)باليونانيةكاسافيهووالكلباووابرعبادة،مركزالحيواناتهذههيعةعلى

هدينةليكوبوليسر-)باليونانيةسيوتالذلب-عبادةومركز(الكلبمدينةكينوبوليس-

.("الذدب

أبناءحور

يبدوماعلىالاسراتقبلماعصوروفي-سنوفقبح،،دواموتوفحابى،امستوهم

معوتماثلت،الميتللفرعونال!هرامات"كحارسة""نصوصفيوذكرت،نباتاتالهة

ميت.انسانلأيالدوربهذاقامتبعدوفيماالوسطىالدولةعصرومنذ.آوزيريس

آبو

آلفنتنن.انظر

آبيدوس

العليا-مصرفيمدينة،ابوتبالقبطيةآبدجو،بالمصرية،آبيدولسباليونانية

ممفي!ر،فيال!سرلتقبلماعصرفيعبادته،ظهرتحابىبالمصرية،يونانيةكلمة

با"،بتاحكاروحومتأخرا،الخصوبةالهآيصاربما.ملبتاحالحيالتجسيدموبداية

عبادذوانتهمثهمرتممفيهمم!،فيهوعبادتههركز.حابىباء-وآحيانا،رعباءوآوزيري!ر

سيرابي!مر-عبادةفيآبيسعبادةكلياالدمجتالبطلميالعصروفي،مكانكلفيأبيسر
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لمدم-1!((

أتوم

جوهرهوا!لآهراماتنصوصرفي11("")المكتحل

يتماثلالذيآوزيريهممر،خالق،حبرىآتوححالهمنمحسر

فيالرنيسيالصانعومتاخرا.الميتالفرعوتمع

،رعكم!يتماثلوآحياناالثهليوبوليسية،الكونننتمآذ

الوقتس!فنوفي،العظيمالتاسوعيترآسرالذصلها!ئي

المسا"ن!همصمرعنممثلايبرزالنصوصرمنالكثيرفي

عرعبادةمهءآتومعبادةاندمجتوتدريجيا،()الغروب

،عقرببشكلانساتهيمةعلىوجسد.(آتوم)رع-

-رم!يبآ،خبرى،رع،نونمعوتماتل،قرد،آفعى

سطب،س!فنمالآسودالنورهولهالمخدسوالحموان

هليوبوليس!.هوعبادتهومركز،السامة

القمر.بقرصمتوجا.آخآوزيريس))3صورة

بوشكينمتحف..مقالسادسالسابعالفرن

موسكو.

اتون

جسد،الشمسالهةجوهراحدالبدايةفيالشمسيالقرصرجسدالشصمر،قرص

استثنالهيةفترةفيمستقلاشمسياالهابررالثانيآمنحوتبفترةوخلالرعواتوم

بالعبادذ،مرلبطايكنلمالشمهممرقرص!وآ!حيانا)آخناتون(،الرابكلآمنحوتبحكمخلال

كإلهوانماكنتمممكلر،لعبدولم.(لل)صرسدمجفحقرصرهيتة)علىكهنهآومعابدلهيكنولك

.(البحدتيحور

عصربدايةفي،فيفيفيالقمراله،الوسطىالدولةعصرفيالقمر.شهر)ياخ(،اء/

!متدريجياارتبطالقصر،كإلهالتاليةآخعبادذولهي!حنسو،معتماثلالحديثةالدولة

ثس!8!ه*.س!*ع!س.!س.6،-ا
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"اليلى.فطرد!3
هيل!؟ومل؟!،طلك!ل؟9؟

.(آخ)آوزيريس-آوزيريسرمعآختماثلخر!المتالعصوروفي،توتعبادة

فيمرةلوولذكر.الآلهةاوالإنسانجوهرروح-آحدوهو،.السعيد،قر!ملا.

وقليلا،انسانكلعنديوجدآنهيعدومتاخرا،الميتللفرعونكصفةال!هرامات"نصوص

غيربهالمتعلقةوالمعتقداتآبيس!،شوشةهيتةعلىآخوجسد،والفراعنةا!لآلهةعند

مروفة.

بهمس.الإلهصفات،آحدالمحارب2

أخي

إيزيسر،آبنحوررع،وحتحورسابقا،البحدتىحوروحتحورأبن،الموسيقىاله

شابشربخصله2طفلشكلعلىجسدحرسم!،

تونخيتاآ

للفرعونالشمسيالدينيالإصلاحفترةفيمصرعاصمةالسماويآتون

آخناتون-

اخميم

العليا.مصرفيمدينة،هـينخنت-بالمصرية،بانوبوليسباليونانية

إيالوأرض

في،جنة.،الاخرويةالحياةفيالسعادةتذوقمكان،القصب"آرض)يارو(،

آوزيريسر!معوتتماثل،الميتالفرعونانبعاثمكانهيايالوآرض!الاهراماتم"نصوص

الموجود،الداوتعنالتصوراتمعتختلطالنصوصفيإيالوأرضعنوالتصورات

الذيالمكان)فيالسماءمنالسرقيةالأجزاءفيالقديمةالدولةعصرلمعتقداتوفقا

نماذجالوسطىالدولةبدايةمعوتشكلتالشصس(،ورع-،والفراعنةأوزيريسفيهينبعث

معتماثلالوسطىالدولةعصرومنذ،السفليةإيالوأرضمعوتتناسبالسفليالداوت

."ري4-ير
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))!
بعدالميتاه!يلايذهبحيثالداوتفيواحةايالو-آرضر،ميتانساناءخثآوزيريعس

-الامواتمحكمةفيالبراءة

إدفو

باليونانية،بحدتالوسطىالدولةوفي،يمةالق!الدولةمنذادجبوبالمصرية،عربيةكلمة

علىادفوفيعثروقد،للنيلالغربيالشاطىعل!العليامصرفيمدينةالولليتوبوليعمر،

والروماني،اليونانيالعصرفيالمصريةالمعماريةالهندسةلولؤة-الدحدتيحورمعلد

جميلةخربةليسادفوومعبد،بالرواسبمغطىالمعبدوكات.-.مريتفيهحفرحيت

المعبدوزيارذ،الزمانمنقرناعشرونعليهيمرلموكآنهآيامفاإلىبقيتآعجوبةوانما

وارب!درجة242فيهادربينهناكحيثالعلويالرصيفمن،ينسىلاانطباعاتترك

وترف،النيلمياهعظمة.الانسانعلىال!هدوءآترتتركساحر،بشكلتنفتح،ساحةععشر

الزرقا"مصرسماءخلفيةعلىالخضرا"،والحقولالبلدذ،يحيطالذي،والسنطالنخيل

معبدامكانالبحدتيحورمعبدنتهميد،وقدالعربيةالصحراءصخورجبالتعتمالآبدية

اثماءبدآتالتيالمعبدتنتهمييدعنتخبرناالتيالفصوص!منالكثيرجدرانهوتغطي،قديما

بطليمولمرحكمآثناءنهاليافيهالعملوانتهـهى-مق7؟7فيايوارجيقي!همرالتالثبطليموسر

العاننهمربطليمولسحكمآثناءالمعب!وفتح-مق47فيديونيسوسرنيوسع!شرالثالث

والآسطوريالدينىذاهـالمحتووالنصوصرآنالطبمعيومن،(م،قألأل-ا()7)ا!لإسكندر

العصورا+ا-إيقاعيةعنتعدرجدرانهعل!المرسومة

العرننيالاسم

العرشيالاسميرافقالعرنتر،علىتتويحهأثنا"الفرعونعليهحصلرسمياآسما

التالية.الرسوممنيتكورللفرعونالكاملوالاسم،الرسميةال!لقاب

ستشكوواسطورةوميآوزيريهمكلر.ابرحور،يمثلارضيااسمايعني)آيحورا

قوذعنتعبراه!لابتتصفونعوتهتور(،الارضيالاسمواحور،اسمرعالقابفيحورو

الفرعلت.

الفرعون.وسلطةعظمةتصفنعوتهوادجت(ونحبتيعني)آيسيداكلتاهما-7

!كه"8+ه!أل!عكللأح.321.+
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ليلا"3!ل!طف،
ا!يم،وط؟!2؟9؟ثثح!ا

واكسيدالفرعونتصفونعوتهالنتهمصس(يعني)آي(الذهبي)حورالذهبحور-؟

اسمهنبماترا-المثالسبيل)علىالعرشيوالاسم،والسفلىالعليامصرملك.4

،(الرابعآمنحوتبالعرشيالاسمرع-خبرونفر،الثالثآمنحوتبالعرشي

بخرطوشر-وينتهي

بخرطوشر-وينتهيآمنحوتب(،المثالسبيل)علىشخصياسم،رعابن-5

سرمديا،ولاقللزبديحيىهونعم7مآتورنموذجياتيالخمسةال!لقابوبعد

ذلكاستحدمواوهكذا،تنتهمريعينظامفيتدهبروتتبتمردكللالضبطوصيغهم

الطويلةالسنواتوخاصة،الرسميةالبيانيةالنقوشررفيرديسيةودصورة،طويلةلسنوات

مدىعلىذلكواستخدم،وهنا"عافيةفي،وهوحيهونعم-سنب،اودجاآنخ-

.النت!فويا\الكلامآوالكتابةلخد1وذلكالفرعوناسماءذكرآثناءاليهواضافواالعصور

وقوةمماثلةهوآنتشرنعتاوالوكثر،نعوترافقهاالحمسةكال!لقابيدةالع!والسنوات

)ايالالهنعتالحديثةالدولةعصرومنذالتور،وقوةالاس!بجبروتالفرعونجبروت

النعوت،الخمسةالالقابتستخ!ملم،الميتالفرعورعلاقةوفي،الطيبالمسيطر(يعني

في،ا!خناتون-الرابعآمنحوتبالفرعونالقابالمتالسبيلوعلى،الطويلةوالسنوات

ابت-فيحكمالذيةسيداكلتاهما،القويالثورحور،كانتالاولىحكمهسنوات

يىالارضسسيد،والحاكمالملك،-ا،العلياآونوفيءالتايرتديالذي،الذهبيحور،اسولهت

كآبيه،سرمدياوباقللآلهدهويعيعتراوسيتأ+ا،خك-نوتيآمنحوتبرعابن،رعندر!خبرو

"(.رعمثلالالدالىيحيىآتمنحهمن)آوالآيامكلفيرع

ما!ر1اخرثا!صنتاحم،لططيى!ع!اخايكرلمرل9"االأنتتاباالعصرسهلتري!اسباردهحا-اهـ-الخيرترعليغتالعالأم!اررلما1

الشرع!اسحاصإدكظتخطيطترسمةراضافوا،الشئموقي

طيرتتكل*استمحسبىاا"لأاخةاسباددقديمحركر(كهمليوبوليهمهمرالجونالتلا)اهـنز*احديثةااوررلةاعصرفيائرسحمبفيفياسحا"آحدسل

الهعلماااعك!زيواصمس(النات!امهعويول!سرركآلنهاىك!خأاسععارد!كالتصىكرريال!اص"الع!ااكصركىرغهمتم!،السكلىحصر

ه!ركو.الصالسم!رسساولو!لمـهوعحوائسخع!هلمولول!سرزكاءشراللط!ت!هوالمديمة

كعتى()اوسعسالحاكما؟لإد1
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لددح1!((

الانكاريةالاعترافات

الاعترافاتعنالتصوراتتشكلتوتاريخيا.العظيمةإناداالهةأمامالميتبراءةكلام

العظيمةالإناداوالعظيمالحقيقتينقصرعنالتصوراتمعنفسهالوقتفيالانكارية

والصغدرة-

فاريسأ

وهنذ،رمسيسبيرعشرةالتاسعةالأسرةمنذوبالمصرية،باليونانيةتانيسمتأخرا

النيل.دلتافيمدينةوهي،دجاتوالعشرينالثانيةالأسرة

الأفعى

والماء،بالأرضالأفعىارتبطت،إفريقياشعوبهنالكثيرعندقديمةلمعتقداتوفقا

)السفلي(الآمواتعالم،الخصوبةوالماء.الأرضوظالهفمعتتنالسبث!يح

نآسيماولا،هامةمكانةالقديمةمصروفلكلورديانةفيالافعىعبادة.وشغلتوغيرها

بوضوحمرتبطةالأفعىالعباداتبعخ!فيوالشر،الخيرهما،بدايتينحاملةتعدالافعى

شكلوعلى-رننتالمصريةالخصوبةالهةعبدتال!فعىهيتةعلىوهكذااللآرض!،بعبادة

القرابينتقدمكوبراالشكلذلكفيوآمامها،مطحونحبوبكومةرننتتحرسالكوبرا

حليبهامنتطعم،كوبرابرآسامرآةشكلعلىوجسدت،(!)7)صوردالحصادعيدفي

جبالأرضإلهآنالملاحظومن.(،)!)صورهالجديدللمحصولوترمز،الفرعونالمولود

بعخرعبادةترجعالتصوراتهذهمحيطوإلى...-(+ض1)صورذآفعىبرأسآحياناصور

."اب!تعنيوالتيسيتاالأفعىمثلطابعها-عنتكشفأسمانهاأنحيث،ال!فاعيالهة

الأرض!-عنالتصوراتوهذه.بالأرض."المحيطةوتعنيمخرهتاوالأفعى،ضر!لا

مملوءالآخرالعالممنالأخيرالجزءأنلهاوفقاالأساطير،تلكأساسفيهيالأفعى

بعبادةمرتبطالأفعى-الأرضوإله...الجسدعبررعقاربويعبر...الكبيرةبالأفاعي

تحبالتي10سجر-مرت-أسمتحولفيفيمقبرةفيالأفاعيالهةصدفةوليس،الأموات

الأفا!يوتبرز،الخصوبةتجلبفإنهاوالمدافعةالحارسةالأفاعيجانبوإلى،"2العسكون

وجبالشمسلإلهاللدودالعدووتعتبرالشر.بدايةحاملةبأنهاالمصريةالأساطيرفي

الشمسي-عدوهامعصراعهافيالعبباستخدمتهالذيالأسلوبطابععلىنتوقفأن

فناءفيمذنبةالأفعىتعدالشعوبمنالكثيرلمعتقداتوفقا،السفليالنيلمياهابتلعت

ثبقيء
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"اعي!ع؟وهل؟؟،طحثثأ9؟ لميلىاثطمل!3

الحالاتبعضروفيللمطر،الطويلوالانقطاعالمطر،وخاصة،للرطوبةالعديدةالمصادر

قوسرهذاللمطر.ال!فعىشربشكلتكشفا/!ساطيرهذدومثل،شربتهكبيرةآفعىبآن

وفي،الؤفعىشربتهالذيالمطرمنمتحرراالسماء،فيالمبرق!ثرجسمهيتنيقزح

الافعىعنالتصوراتتلكآثاربقيتالميادالتلعتالتيال!فعى.عنكمشابهآساطير

عنوالضفدعال!فعىقدرةعن)الخرافةالبدانيةالفوضى،الهادلةالميادفيكمخلوق

مدينةفيالكوننشآذنظريةعلىآترتالنيلفيضاتبعدالطميمنذاتيتوالد

هينةعلىوصورت،نون-الفوضىالىترمزالتياتيةالب!الصانعة-الآلهةهرموبولي!مر،

بنفثهيكونالعشمسيةالمصارعةالؤفعى-لانتصارالعاديةوالنتيجة...(وآفعىضفدعة

التيالافعىعنالتصوراتآنموه!فملامنيصب!لذلك،المياهتبتلعحيثالمنتصردا/لآفعى

حدثالذيالفيضانآوالعظيمالوابلآسطورذمعوثيقةلصورةمرتبطةالمياهابتلعت

السفلي،النيلكيادتمتلكلليلةكلأنهاحيثعببللافعىالقاتلالجرحآوموتنتيجة

لماذاواضحاويصب!النتكلصسيةالمصارعةالآفعىتقذفهـاانتجبرهاالميادوهذه

مصرحياةلكلالنيللفيضانالاستثناليةوالآهمية.الآفاعيعناساطيربالنيلارتبطت

العالمنيلابتلعتالتيالافعى-.المصريالفلكلورعلىآثارهاتصع!لاآنيمكنلا

ابتلعتالتيلالزفعى)،1(مساويةأصوردا!لآرضيالنيللمنابعالحارسةا!لافعىوالسفلي

تعشبهوالمنابعالآرضيةلل!حيراتالحارسةىعف!لاوالسفليالعالممياهوأفعىالمطر،

-االهادتةاأمالميادمحلوقتعدومثلهاالإفريقيةأل!ساطير

آكو

اتيوبياملكةوهياغريتمية،كلمة

أكير

مملكةالهةالاهراهات.كاحدنصوصرفيوذكر،ال!سراتقبل،ماعصرفيالارضرالد

!ممعركتهفيرعمساعديواحد،الآمواتوحاميالارضرإلهومتآخرا-ال!مواتعالح

لهيكنلملبؤةآوبرآلكلسينسفينكهم!رهيتةعلىجسد،جببا"روحيعتمروآحيانا،العبب

معبد.وعبادةمكان

!آ--؟ا.ح."!سك!!5*س!5!ك!

42!ح
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؟لمدم!((

للنيل،الآولالنتكللالعندجزيرد،()جزيرة."الفيلآبو-،المصريةمنمنقولةلغويةكلصة

عبوربنقطةمرتبطالجزيردوتسمية،(عنقت،ساتت،)خنومآلفنتينثالوثعبادذمركز

الفيل.عاجالجنوبمنمصرالىجلبتالتيالتجارذطريقعلى

آمات

فيذكرت.الحديثةالدولةعصربدايةفياه!نعالتصوراتتتسكلبدات."المفترسة

واكتملت،المذنبينبمعاقبةمرتبطةفوظيفتها،الداوتيسكنعفريتبآنهالنصوصربعضر

.عشرةالتاسعةالاسرةعصرفيعنهاالتصورات

مبوسآ

العليا.مصرفيمدينة.نبتبالمصرية،يونانيةكلمة

آمست

حور-"بناآانظر

معالاهراماتنصوصفييذكرمرةلو!دول!رموبول!س،العظيمالثامونالهةاحد

نونت.و!ن،آ!ت،

الثالثامنحوتب

.عشرهالنامنةال!سرةفرعون

اخناتون-الرابعأمنحوتب

-عشرةالتامنةالآسرةفرعون

نبوتإ

زوجةكينوبوليسنومفيوعدت،كلببرآسرامرآةهينةعلىصورت،الداوتالهة

نوبع!ر-آ
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تواوبوآ

الىالميتترافق،الموتىآلثهةأحدالقديمةالدولةفيالداوتالىالطريقفاتحة

-الداوتنميآعلىكإلهامنتيوخلتىانوبيسر-محوتماثلت،الطريقلهتفت!الداوت،

،رععباددوازدادتآوزيريعس،الىا/لآعلىله4!اوطينمةانتقلتالقديمةالدولةنثهايةوم!

كآحدوبررت!لازويريسر،الدينيةبالمسرحياتالمرتبطةالمقابرةه!لااوبواوتواصبحت

علىللقوافلومرافقةحاميةعدتوحتآخرا،العمبمكلمعركتهفيلرعالمساعددالآل!هة

المقدلمروالحيوان(الذلبمديفةليكوبوليهمهمر-)باليونانيةسيوتعبادتهـاهركرعبرالطرق

واقنمة.وهيجسدتداتحااه!نآفيآنوبي!مرعرروتتميز،الذنبلمحو

اونشبتي

.("))عليهالمدعى،يجيبالذي

ونوآ

القديمة.الدولةعصرفيهرموبولي!سلمدينةالمصريالاسما

بداية،العليامصرفيعنتكلرالخام!مرللنومالحاميةا/لآلهةالقديمةالدولةعصرفي-7

امرآةة!يهعلىتجسدآصبحتالقديمةالدولةنهايةوفي،آرنبهيمةعلىحسدت

الدمجتالاولاالاشقاليالعصرومنذالشصكلر،!يىهعوتماثلتآوريا،اللافعى-او

انقطعتالوسطىالدولةعصروفي،توتوالعظيمالثامونعباداتمعآونوعبادة

العبادد-هذد

الصغيرةإنادا

العظمم.إنادانظر

العظيمإنادا

وتعنياغريقيةاناداتسميةألانكارخئياالإعترافبنطؤآمامهال!مواتيقومحيثاله

عرإلها-عنتكلراحدالعادةوفي،ا/لآلهةمنكثيرذآعدادفيثهاالتاسوع،ودخل

آوريري!ر،ابنحور-،ستايزيسر،نفتيممر،،نوت،!ج،تونفت،ومهتن)-حوراحيت(،

اناداو!ج!تالعظيماناداجانبوالىإنادا،ضحنمنيعدلم،آوزيريهم!رسياحو،حتحور،
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العدح!((

اناداالىالميتويتوجهمصر(لوماتلعدداقفو)اهلاوأرب!يناتفينمنوتتكون،الصغيرة

والصغيردالعظيمةا"لاناداعنالتصوراتوتشكلت.(-3أمدحوالتانيبالاعترافالصغيرة

والوسطى.الحديثةالدولةفي

إندف

-والظلامالهمشرقوىتجسدالشممكلر،عدو.ضخمةآفعى

نوبيسآ

حنتيصفةيحملالداوت،الههوالقديمةالدولةيهل،وبنإوبالمصريةاغريقية،تسمية

فيأوزيريس)يعدالغربالهةمنالرلهيسيالإلهيعنيآي،الغربمن؟؟ا/لآول-آمنتيو

هوالقدبمالمصريالتاريخامتدادعل!آنوبي!رعبادذمركز.(ميتافرعوناالعصرهذا

كصرميعشرالسابعالنومعاصمة،(.الكلبمدينةكيلوبوليس)بالاغريقيةكاسرمدينة

القديمةال!ولةعصرنهايةمنمكات،كلوفيمبكراأنوبيسرعبادةوانتنن!رت،العليا

تنتقلالداوتفيرتيسيكالهاتصفالذيآنوبيسصفةوتاو!ألامملكةرلهيعم!وطيمة

آمنتيو(حعتي،)آولواوتمشالهصورلهاحرىالهةبجالهبسمي!ونآ،آوريري!سالى

الدينيةالمسرحياتوالآمواتمومياءمعارتبطالعصرهذاوفي،المقدرةإلهويصب

)كمرافؤهرمزمعالإغريقوماثلهايس!يهممر،،أوبواوتآمنتيو،خنتيويماثل،لدفنهم

-أوىأبنهولهالمقدلمروالحيوات،كرونمعوآحيالا،(ال!مواتعالمفيللاموات

متحف.مقالأولىالألفنهايةجمليك("بردية11منآوزيريسمومياء)7()رقمصورة

باريش.للوفرا

نوريسآ

النومعاصمةليمدوتوبوليس(،)باليونانيةتيسمدينةانخور،إلهبالمصرية،يونانيةكلمة

-اللبوةالآلهةمعكزوجوعبدالعالمخالقبأنههناكعدالعليا،حيثمصرفيالثامن
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"الميلى3.فطلىلرر
،ححض؟و!؟؟2؟9؟ثث!ط

السباحةفيرعورفيقالمصارعةالآفعى-كالهالاساطيرفيا!!غلبعلىويبرز.مخت

وماثلهآنوريسر(.)شو-ننهمومعالعادةفييتماثلذلكخلالومن،الداوتعبرالليلة

آريسر-معالإغريق

يسوزيرآ

عبادذكيا!لآعلىوا!لإلهالمنتجةالطبيعيةالقووالهآوزير،بالمصرية،يونانيةكلمة

ماثل-القدبممصرتاريضامتدادف!إعلىاوزيريسركحمرتبطةالتصوراتهذد،ا/لآموات

من.ايروتكليسر؟،نو!يسب،آيدا،ديونيعسمع،نهمسهالوقتفيآوزيري!مرالاغريققدماء

اسمالمصريونعلباطلؤآوزيري!مرجوهرواحدذ،وظاتفكيجمعهتفسيرالصعب

كسيبدوماعلىأوزيريس!(-آناشيد)انظر،(الخفي،مدركالغيريعني)آيالمبهم

القباللكنالكتيرعند-الطبيعيةالنباتاتمعالميتالملكالاد-اعلاقةالاعترافاالضروري

العملياتعلىالسحريالتاتيرآمكانيةمعمرتبطة()الملكالزعيمعنتصوراتالأفريقيةا

حماعصرفي-اوالمجاعةالمحصولقلةمنللقبيلةيضمنوكأنه()الملك،الزعيم.الطبيعية

و!ببماعلىلوسيريعس(،لمدينةالمحليألاله)اعنجتيجانبالىآوزيريهممرالاشراتقبل

اخر،"لأعتتادوففا،(عنجتيانظرع!ادته)تاربءعنالفظرياتواحد-بالخصوبةمرتبط

زعيمموتحولقديص!طقسيةعاددالىترجرآوزيريعمروانلعاثموتعنا/لآسطورذ

النيلفيضانيعني)ايالعذبةالميادا!لآهراماتنصوصرفياوريريهمم!علىيطلق.القبيلة

ينبعت)الذقيالميتالفرعوت!متماتلنفسهالوتمتوفي،الععبدالية،(الخصوبةجالب

ابيدولسأصبحتالقديمةالدولةبدايةفيالشحسر(-رع-واوزيريهممرمثلالداوتفي

ظل،القديمةلةالدونثهايةوفي.الفراعنةدفنمكاتوهياوزيريعكلر،لعبادذالثالهيالمركز

)نعتالداوتفيآعلىكالهانوبيهمكلروطيد4تغيرتوكليا،والخصولةةعي!طلاالهأوزيريس

آوريريمي!عدالوسطىالدولةعصرومنذ(الغرببيهتمرالآول-آمنتيوخنئآنوبيسر

استخدمتطقسيةولطهدافجد،عمودلمحوآوزيريسرعبادذفتيشيتة-ميتانساتأي

الح!وهـوعلىفيهنترحقلداخلهانميآوزيريسر.مومياءشكلعلىخشبيةليوتأيضا

وفي،(آوزيري!سنبتعليه)آطلقواال!خضرالعبتعبرهاشقثقوبا،عملواالبيتسط!

السنابل-قطعالحصاد،الدوريةالسنويةالزراعيةبالأعصالالمتعلقةالدينيةالمسرحيات

*!8؟*ه!!*ح"231.

ا!،116،ا.ع1،،!ااا؟ا11خاا!ا
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))!
والنبت-آوزيريس،دفنهو-الارضفيالحبوبرميوالبذر-آوزيريس،موتإلىويرمز

!ولمحبا!تالرثيسيوالمركز،مكانكلفيأوزيريسعبادةانتشرت-آوزيريسانبعاثهو

نآوعد.والحديثةالوسطىالدولةعصرخلالآبيدوسازدهرت.أبيدوسوبوزيري!س

وعدت.رآسهوبالآحرىبكر(تسمىالمقبرةمن)جزءآوزيريسفيهادفنآبيدوسمدينة

!مرنهايةومعجر.الفرعونتينسرآسرةملوكأولأحدمقبرةهيآوزيريسمقبرة

رمه!يزيإعبادةواتسعتأوزيريممرعبادذمركزتناقصآبيدوسمنبالقربيثةالح!الدولة

فيليعلىوشيد-بيجيوفيلي-للنيلالؤولالشلالمنبالقربجزيرةعلى،الجنوبالى

أبيدولسوفي.(اليسرىآوزيريس)رجلهدفنمكانبيجيوأصبحت،الجميلإيزيسمعبدا

آمنتيو،خنتي،أخامعوتماثل.1،))أوزيريسعبادةبقاياظلتميلاديالرابعالقرنحتى

)رع-رعالحديثةالدولةنهايةومع،النيلكفيضاننونأوحابيسابقا،بتاحسوكار،

جوهرجسدأحياناالموتىنصوصوفي،(رأسهعلىالشمسقرصمعصورآوزيريس،

جميع"مسيدعدالذيالجوزاءنجمةمعأوزيريسومماثلة،ساحآوزيريس-

الثورعبادةمعالمقدونيالعصرفيأوزيريسعبادةواندمجت،الأموات"وحاميالنجوم

سيرابيس.عبادةظ!رتالعبادةهذهأساسوعلى(أبيس-)أوزيريسآبيسالمقدس

أونو

هليوبوليس.انظر

ونيتأ

المصريةالتسميةمنقريبأيضاوأسمهاأونو()بالمصريةهيرمونتمدينةالهة

كانعبادتهاومركز،رعمنالقريبة،تاويرات-أونيتمعويتماثلأونو،-هليوبوليس

تننت.معوتتماثلهليوبوليسمعأيضامرتبطةأونيتأنالاعتقاديمكنلذلك،هليوبوليس

يزيسإ

يبدوماعلى،شكلهاأصلمعروف،غير؟"عرش،1"مكان"مإيزت-بالمصرية،يونانيةكلمة

مصرتاريخامتدادعلىوجودهاوي!ف!ير،تجسيدهاودمالسماءآلهةالبدايةفيعدت

البقرة)السماء(قرونمنالرأسعلىغطاءمرتديةوهيتصويرهادتموتقليديا،القديمة

!ع*ع"*اء!!رحهـ*طحول1*37-61"،)
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لميلا"،ف!لل!3
هعيه!؟وهل؟؟،ا!لك!ل؟9؟

الآسرةعصرومنذالهواء،كالهايزي!سوعبدتحتحور(مع)قارنهاالشمسوقرص

عنالسماءالهةوظيفةكلياابتعدتهليوبولي!سفيالكوننشآذتشكلتعندما،الخامسة

ذكرتالصفةوبتلك،للامواتوحارسةآوزيريسزوجةشكلعلىإيزيسروبرزت،نوت

وكانتمصرآنحاءجميعفيبسرعةايزيسعبادةوانتنتهمرت.الأهرامات"نصوصفي

الاسرية،والعانلة،الزوجيالاخلاصكآلهةإيزيس!وعبدت،استثنالهيةبصورةمشهورة

حعرتتماثلوالما"،والخصوبة،والشعوذةالسحر،الهةالمواليد،وحامية،والامومة،والحب

)كنجمةساتيسأيضا(،م!لا-الملكةمعتتماثلالصفةوبهذهلحور،حتحور)كآم

الماءكميةتبدأ.النيلبفيضانالمرتبطآوزيريس،وبموتإيزيس"دمعةسوبدة--سيريوس

الحيوانالمفخرةالعصوروفي،(الأفقفيواختفى،النيلفيأوزيريسسقطعندما

يآتحصللم،القدبمالعالمفيإيزيسعبادةوانتشرت،البقرةهوبالستللالهالمقدس

مثلوالرومانياليونانيالعالمفيكبيرةشهرةعلى(أوزيريس)باستثناءمصريةآلهة

على.مقالثانيالقرنوفي،بيريافيايزيسمعبدشيد.مقالرابعالقرنوفي،إيزيس

كينخروفي،(دلفي!م)بالقربتيفورفيإيزيسمعبدأيضاومعروف،ديلوسجزيرة

فيإيزيسعبادةوانتشرت،الإغريقبلادمنآخرىأماكنوفيكورينف(من)بالقرب

وهناك،آخرىمدنوفيوبومبيروها،فيلهامعابدشيد.م.قالثانيالقونمنذروما

إيزيسعبادةكانتوإذا.بريطانيا،إسبانيا،غاليافيإيزيسعبادةعلىتشهدتماثيل

خاصة،أهميةاكتسبتوالروهانياليونانيالعصرفيفإنها،أوزيريسمعمرتبطةبداية

وكتب،أوزيريسمنكثيرةوظانفعاتقهاعلىوآخذت،الاولالمقامفيإيزيسوقدمت

علىإيزيسعبادةوأترتويوفينل(.أبولي،،ايزيس)بلوتارخعنالقدماءالمؤلفينمنالكثير

نموذجإلىترجعيديهاعلىالمولودمعالأمالإلهونموذج،وفنونهمالمسيحيينعقائد

العصوركنائسبعضفيكاثارإيزيستماثيلبقيت،(7(ا)صوردحورالمولودمعايزيس

.11())""(كيلن،جرمينسين-)فيالوسطى

إيسدس

معتماثلتالمثخرةالعصوروفيأسود،جروهيئةعلىصورت،الداوتآلهةأحد

أنوبيس.

الكتابةصوتلتوضرالكلمةنهايةفيتوضعالتي،القديمةالمصريةاللغةفيالهيروغليف!التحديدعلامةتدل111
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؟لعدح-!((

نخيماإخويماإ

-بيدهوخنجرصقربرأساشسانشكلعلىصور،آوزيريسحاشيةعفاريتآحد

ءا!لا

الآلهةجبروت1ال!هرامات.نصوصفيمثلت،الالهآوالانسانجوهر2"آروح""-أحد

غالباوتبرز،إنسانكليملكها.الحياة."قوة-الوسطىالدولةعصرمنبداية،والفراعنة

باءالمثالسبيلعلىاخر.إلهلايآو،لهامكرسة،مقدسةكحيواناتا!لآلهةالباءدورفي

)الهظر(التماسيحكلاليسالمقدسالتمساح-(التمساحبوليس)باليونانيةشدتفيسوبك

حيثباء،بصفتهجسدكبش،برأساله(1(11)صوردرع-امونباء،(فدامدحوآ،)،همرردرهـ11

جزيرةفيرعباء،ليتوبوليسفيشوباء-خنوم.واحدةبطريقةنطقتوالكبشالباءأن

محيتحاتمدينةباءبانبدجدت-المثالسبيلعلى:المدنمنالكثيرلهاوالباء.آلفنتين

.(بدامدحو،بمد.هكلرودوهـ11)انظر(مندس)باليونانية

لالا

،الداوتإلهدورفيبرزالأهراماتاوعادة""نصوصفيهرةلأولذكر،الظلامعفريت

عدوبأنهصورحوروستشكووأسطورةوفيست،معيتماثلوأحيانا،الموتىعدو

لاتا

السابعالنومفيكاسامدينةعبادتهتور،مركزهيئةعلىوعبد،القديمةالآلهةأحد

أنوبيس-الإلهعبادةمركزأيضاوسابقاكينوبوليس(،)باليونانية،العليامصرفيعشر

باتاوهما،الأخوينعنالحديثةالدولةعصرآساطيرفيواضحةأنوبيسمعباتاوعلأقة

وفي،الموتبعدوانبعثماتمراتعدذ،مخلصةالغيرباتازوجةمكيدةبسبب،وأنوبيس

وبعدكبشر،يبرزانالإلهانالآسطورةوفيأنوبيس!،بمساعدةباتاأنبعثمرةأول

.1111الإلهتحديدعلامةتوجدآسمائهم

-*!هح"08!ك8!.ح11.143
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"ا.لهط!لرردلميل
،مي!؟وط؟؟،ط!لأ؟

باستت

مصرفيالعشرينالإقليمعاصمةبوباستيسر،مدينةالهبوباستيسر،باليونانية

قطة.برآسرامرآةآوقطهيدةعلىوصورمصر.آنحاءكلفيعبادتهوانتشرت،السفلى

الاسرةفترةفيشيدالآلهةلهذهمعبدوآقدم،الرابعةال!سرةعصرفيمرةلآولذكر

،رع(زوجة)أوكبنتعبدالبدايةوفي.بوباستيسفيالأولببىالفرعونزمنالسادسة

واندمجالقديمةالدولةنهايةمنباستتعبادةبدآت.العببمعالمعركةفيمساعدةوعينه

تماثلالحديثةالدولةعصروفي.اللبوةالهةمنوغيرها،سخمت،تفنوتعبادةمع

والحبالخيرإلههوباستتالمفخرةالعصوروفيحتحور،و،موتمعباستت

عبادةوحققتايزيس،معتماثلماوغالبارع،خصوبةقووجسد،،والموسيقىوالفرح

القط.لهالمقدسالحيوان،الذروةوالعشرينالثانيةالأسرةعصرفيباستت

بنبجدت

العادةوفي،الخصوبةآلهةآحد،مندسباليونانية،""تحمحاتمدينةسيدو"باء

)الظرالماعزلهالمقدسالحيوان.انسانهيئةعلىوسابقاكبش،أوماعزهيئةعلىصور

هذاعبادةوانتشرت،(مندس)باليونانيةمحيتحاتعبادتهمركز.اهـ(لمدحق؟ل-هيرودوهـ11،

آوزيريس.معتماثلالمقخرةالعصوروفيمكانكلفيالإله

بتاح

حيوكتجسيد،ممفيسفيوالخصوبةضر!لاالههو،السلالاتقبلهاعصرفي

العليامصرتوحيدوبعد،أبيسكثورعبدقديمةعصورمنذبتاحالكا،روح)متأخرا-

ممفيس،فيالكوننشأةنظريةتشكلت(الأولى)الأسرةممفيسوصايةتحتوالسفلى

وفيما،مكانكلفيبتاحعبادةوانتشرت،الرئيسيالصانعدورفيبتاحفيهابرزحيث

،(ممفيسمدينةفيالكوننشأة)فينون،مع.الآلهةمنالكثيرمعبتاحتماثلبعد

،(الخصوبة،الهتاتنهت)بتاح-تاتننومع،()-رعاموتورعو)كصانع(،،،خنومحابى

منذوعد،(الموتوالهة،آوزيريسسوكار--بتاحسوكار،)بتاح-أوزيريسوسوكار

فيهوعبادتهمركز،تس!فكمعبتاحالإغريقوماثل،أمنحوتببتاحابنالمقخرالعصر

أبيس.هوالمقدسوالحيوان،ممفيسثالوثنفرتوم،سخمت،بتاحشكلحيث،ممفيس
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إيدفو.انظر

الشرقية،الصحراءسيدويعتبرحسن،بنيمنطقةفيمحليإله،المغني..الملك

اللبؤات-الهة-وكلمخيت،،سخمتتفنوت،حتحور،معوتماثل،لبؤةشكلعلوصور

ريندبريمنير-بردية

فيوعملللآثار،عاشؤرندنالاسكندرهنرياسكتلنديمحامياسمعلىسميت

وحالياعشر،التاسعالقونخمسينياتفيالبرديةعلىعثر،فيفيمقبرةحفريات

بكتابتهاأمرنسمن،باسمكاهنالبرديةصاحبوكان،البريطانيالمتحففيمحفوظة

القرنفييعنيأيالمقدويى،الإسكندرأبنالإسكندر،حياةمنعشرالتاسعةالسنةفي

عصورمننصوصومعهاأسطورية-دينيةنصوصمنمختاراتوهي)+ا(.مقالرابع

."وتحتوينفتيسوإيزي!ر؟"أناشيدبعنوانالأولالجزءأجزاء،آربعمنوتتكون،مختلفة

تحتالثانيالجزءأوزيريسمعبدفيدينيةبمسرحياتالقيامأثناءنفذمؤلفعلى

لأزويريهم!ر،دينيةمسرحياتمنجزءهي2"وآيضالسوكارالقرابينتقدبم""طقساسم

قصةوهيالعبب)علىالانتصارإ"كتابوهوالثالثالجزءهووالظريفالأكبروالجزء

يوجدوماالعالمخلقوتصفرع،مناجاةوضعفقد،عببال!فعىخصمهمعرعصراع

والأخير،العببمنرعتحفظ،متنوعةتعاويذعلىيحتويالكتاببقيةوفي،(د)مدحوبه

بصورةظريفاالأثر"هذاتكونلاأنيجبالتي،العببأسماء1"تعدادالقصيرالجزءوهو

بأساطيرجهةمنمرتبطةنصوصهر،نجدالمثيولوجيا،ونحننظروجهةمناستثنائية

نشأةآساطيربينهاومن،هليوبوليسأساطيربمجموعةأخرىجهةومن،أوزيريس

ببساطةكتبالمؤلفأنحيثالمتأخر،ظهورهاهوالتركيبةلهذهالوحيدوالتفسير،الكون

الإلهيةالأفعالعنسابقاموجودةمتنوعةأساطير

*!8ح+8!*ء!*-ح.)1.43ير
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الأسراتقبلماعصرفيالفخاريةالأوانيعلىقزم،ونجدهإنسانشكلعلىصور

"اويقولمصر،أنحاءجميعفيبسعبادةانتشرتعشرةالثانيةالأسرةعصرومنذ

بعضهاعنمختلفةقزمية،الهةجمعتتسميةوإنمامنفرداإلهليسبسآنالباحتون

،اا؟االبعضبعضهامعوتندمجتختلطالحديثةالدولةعصرمنذبدآتوالتي،البعض

علىونجده،النسائيالجمالحاميبأنهبسوصورتعاويذ،بسهيتةعلىوصنعوا

كثيرا،عبادتهواشتهرت،أجسادهمعلىرسموهوأحيانا،والصناديق،والمراياالأصشاط

منالكثيرعلىأخيتاتونفيوعثر،الشمسياخناتونأصلاحزمنفيحتىتنقطعولم

منالحارس،(المحارب)بس-أخابس-بسر-صفاتوتتميز،بسهيمةعلىالتعاويذ

الرقص،إله،(الراقص)بثسخيتبس-،وغيرهاالأفاعي،العقاربمثلالشر،أرواح

عندعبدووظيفتهصورهفيالإلههذا،عرسهافيالعروسحامي،والموسيقى،والمرح

،والأورالالأسود،والبحر،والوسطىالأماميةاسيا،المتوسطالبحرشعوبمنالكثير

تاورت.وسابقابست،الآلهةهيبسوزوجة

لست

بس.زوجة،قزميةالهة

إلهوهوفلسطيني-سوريإله،القديمةالساميةالشعوبعندبعل،التوراتيبعل

السيطرةعصروفي،الهكسوسعندالأعلىوالإله،والخصوبةوالمطر،الرعد،

انتشرتالخصوبةكإلهبعلعشرةالثامنةالأسرةعصروفي،ستمعتماثلالهكسوسية

ممفيس.عبادتهومركز.عناتوعشتارتعبادةمعمصرفيعبادته

هليوبوليسفيالمقدسبنبنحجرالهليوبوليسية،وكانالكوننشأةفيالأولىالتلة

.أتومرع-وبينوفتيشيةوالتلةرمزا

-!ي!ءح*8!!لك!ور-ح-،4ر-)؟
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ستيسبوبا

النيل.دلتافيمدينة.باستبيتبالستبيربالمصريةباستيتمكانباستيتبىمن

بوتو

بى.انظر

بوحيس

فيبوحيسعبادةازدهرت.هيرمونتفيمونتو1"باءروح.بحابالمصرية،يونانيةكلمة

مونتو.،منفسهعوتماثل،والرومانيالبطلميالعصر

بوزيريس

مدينة11أوزيريس1"بيتآوزير-بر-ودجدوبالمصرية،آوزيريسمكان1أوسير-بو-من

النيل.دلتافي

بيبل

جبيل.انظر

بينو

علىيعودوشكلهاالهليوبوليسية،الكوننشأةصيغفيجسدتطير،هيئةعلىالهة

ومنذطير،هيثةعلىالشمسولادةعنوذلكالكوننشأةعنقديمةتصوراتإلىيبدوما

مثلالحديثةالدولةعصروفي.الحزينمالكشكلعلىبينوصورالوسطىالدولةعصر

وماثله،الأبديةوالحياةالانبعاثرمزوعد،أوزيريسباءالمتأخرةالعصوروفي،رعباء

)رصزالصفصافوبنبنحجرهووفتيشيته.(7؟،اا!ودور!هرظلأ)الفينكسمعالإغريق

هليوبوليس.فيعبادتهومركزإشيد(شجرة

تاتيتن

تاتينن-،ممفيسمدينةهوتاتيننعبادةمركز،الأرضهلإ.1،""الأرض""رافعتون(.،)تيفين

ويضمن،الزمنإلهوالبشر،والآلهة،الأولىالفوضىمنالعالمخلقالذي،الصانع

يملكوهو،الليلفيالشمسإليهوتنزل،الأرضعمقلهويتبع،طويلةحياةللفرعون

22ـه

http://www.al-maktabeh.com



لميلىاثط!ل!3لط!ط،!؟لمو؟!يعا"9

والنتيجة،بتاحإلىتاتيننوظيفةنقلتمبكروقتوفي،النباتاتتنموومنه،المعادن

كمانحتاتيق-بتاحوعبد.بتاحنعوتأوبتاحآسماءإلىآضيفتاتينناسمآن

.الاماللطعا

العظيمالتاسوع

لست،،أوزيريس،نوت،جب،تفنوتشو،.وهيالهةوثامنةآتومهليوبولي!همر،تاسوع

اليابسةكخالقالهليوبوليسيةالكوننشآةفيالشمسإلهرعجسد.نفتيس،إيزيس

نصوص1فيالتاسوعذكر.العظيمالتاسوعضمنيعدلاتقليديارعولكن،كلها

بنموذجوظهر،مكانكلفيوانتشرالنصوحرمنالكثيرقيجسدومتآخرا،"الأهرامات

إلاهي.تاسوعالأخرىالمصريةالمدنفيهليوبوليستاسوع

تاورت

،لرعكحارسةالقديمةالدولةعصرنصوصفي"ذكرتا"العظيمة،تويريسباليونانية

الإلهوظانفبجميعوتقومالجدد،والمواليدالخصوبةآلهةومتآخرا،عينهسميتوأحيانا

تبعد:الأمواتعبادةمعأيضاوارتبطت.زوجتهبسيتجانبإلىأحياناوعدت،بس

،الموتبعدالانبعاثعلىتساعدالجددالمواليدآلهةوكبقية،الميتعنالشريرةالأرواح

امتدادمدىعلىمشهورةوظلتمكانكلفيالعبادةهذهوانتشرتفيفيعبادتهاومركز

إيزيس،حتحور،،نوتمعوتماثلتالنهر،فرسهوالمقدسوالحيوان،القديممصرتاريخ

الرابعتحوتمس

.عشرةالثامنةالأسرةمنفرعون

تفنوت

تشكلالذيالرطوبةإلههورئيسةبصورةتفنوتوعبادة،العظيمالتاسوعالهةأحد

ازدهارومع،جوهريتغيرإلىتفنوتعنالتصوراتتتعرضولم،القديمةمصرفي

كلءحممصعيغر،7!"عكر"،!لأ4د+2؟4كاواد
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اللبؤات-آلهةجميعو،الشمسعينمعتماثلفقدالخامسةال!سرةبعدرععبادة

الكوننشأةوفي،روت،باستت،موتمعتماثلومتأخرامخت(،،سخمت)حتحور،

في،وذكربتاحزوجة(سخمتمع)بتماثلهأحياناوعد،ماعتمعيتماثلالهليوبوليسة

مركزوهيلينوتبوليسمدينةفيوكهنةمعبدلهوكان،مكانكلفيالدينيةالنصوص

عبادته.

توت

وفيالصقر،لحور-اليسرىالعينمعتماثلالقمر،إلههوال!سراتقبلماعصرفي

ا"بعبادةالأهرامات""نصوصفيوارتبط،الكتابةإلهوظيفةأكتسبالأسراتقبلماعصر

النصوصمقاطعبعضفيويشبهالداوت،فيالأمواتنقلأبيسهينةوعلى.الموتى

ويجدالأمواتيبعثأنعليهحكموهناكالداوت،فيالموجود،الميتالفرعونتوت

الأهراماتفينرى.""نحن111ا"2توتهو.طريقهفييقفحمالولا،يقتلهإله.ا"ولاالنعيم

بينرحلتهآثناءومساعدته،الميتأجلمنالشرقووضديصارعالقمر،وإلهتوت

1"نصوصرفيوانعكس...حور.عينعودةو،الكتبإلهويبدو،ستوخصمه،الأموات

ا!ولةانهايةوفي،11،)""انيدلمعروفهومابقدرتوت،أسطورةجوانب؟"جميعالأهرامات

بعبادةالمرتبطةالتصوراتدائرةفيتوتدخلرععبادةازدهاربعدوذلكالقديمة

عصروفي.هرموبوليسفيتوتعبادةمركزأصبحالآولالانتقالعصرومنذ،الشمس

خنسو.معواندمج،والطبالزمنإلهوظيفة،قضاثيةوظيفيةتوتأكتسبالوسطىالدولة

"كتابفيالدورهذافيوبرزالداوت،فيللموتىكحارس1التوابيت""نصوصفيذكر

أيضاالعصرهذاوفي،والشعوذةالسحرإلهأيضاالحديثةالدولةفيوأصبح،الموتى

معوتماثل،الرباحعبادةضمنهاومن،والعباداتالتصوراتداثرةضمنتوتدخل

وماثلهالقمر،قرصأخا،،نفرحوتبخنسو،الصقر،لحور-اليسرىالعين

أببيس،هوالمقدسوالحيوانهرمز،مع(الأمواتعالمفيللأموات)كمرافقالإغريق

.حالربا

""5"6ول؟)"!ع"*7
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الفيومثالوث

الازدهاربعدوذلكالحديثةالدولةعصرفيالعبادةهذهظهرتخنسو،موت،،امون

فيفي.لمدينةالثاني

ممفيسثالوث

وحدثالحديتة،الدولةعصرمنذالمتبقيةالنصوصفيوذكرنفرتوم،،سخمت،بتاح

بكنير.أبكرفعرةفىلبدوماعلىالنالوتهذافىالآلههلوح!د

العظيمالثامون

معالحديثةالدولةفيالهرموبوليسية،الكوننشأةنظريةفيالصانعةال!لهةهيبداية

فيفي.فيآمونبزعامةالعظيمالثامونظهورعنأسطورةتشكلتامونعبادةانتشار

فيفيجبانة

.الملوكواديانظر

الخشبي،العمودإلىيرمزعمود.أوزيريسفتيشيةومتآخراعنجتي،فتيشية،بداية

المقدسةالرموزأحدوهو،أوزيريسجثةوفيهصندوقفيهكانللأسطورةوفقاوذلك

بعضهاجانبإلىوضعتقصبحزمةهنصنعوأحيانا)،ل(،)الظرصوردانتشاراالاكثر

فيوذلكجدعموديرفعونكانواالقديمةالدولةفيبالضطط،جدوظيفةيحددلم،البعض

نأوجبفالطقس،التتويجاحتفالاتيومفيأيضاالحديثةالدولةوفيسد،حب-عيد

قديمة.بتصوراتمرتبطاالطقسكانربما،الحكمفيوالسعادةالصحةللفرعونيضمن

هوالطقسيوالفعل...التبانةدربنهاياتلإحدىالشهيرالتشعبشكلهفييضاهي

هكذا،النجومشجرةأوالسماءفيالنجومأقطابانبعاثرمزوهوالأرضعلىجدرفع

حركةتعكسالعمودرفعبواسطتهاالتيحبالأربعة،التبانةدربالمصريونرأى

فاتجاهها،النهايةحتىوتدورحلزونيبشكلبعضهاتقابلوكانتالفضاء،فيالكواكب

أعمدةأربعة،الشمسوغروبشروقنقطةالأفقنهايةوفي،بهيسترشدونكانوا

اعتدالونقطةالنوراتجاهتحدد(والشرقالغربوفي،والجنوبالشمال)فيخشبية
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فيالرغبةالآنواكتسبتالسماءعالمانبعاثثباتجدأعطت،الشمسوغروبشروق

117لاستقراراا

جيبال

المتوسط.البحرشواطىعلىفينيقيةمدينةوهي،بيبلباليونانية

الخصوبةمثلووظانفها،الطبيعةمعومرتبطالارضمثلالقديمةالعصورفي

من)والكثيرالمصريينلمعتقداتوفقا.أفعىهيتةعلىمثليبدوماعلىالنيلوفيضان

الحيوانات)انظرالارضمعال!فعىارتبطتالأسراتقبلماعصرفيإفريقيا(شعوب

)صوردأفعىبرآسإنسانهينةعلىآحياناصورالتاريخيةالعصورفيو،()4المقدسة

كالهالوقتنفسوفي،السفليالعالمعنكممثلأبرزالأهرامات""نصوصوفي.(7-؟

الهةأحدوهو،الأرضالهومتأخرا-(الهيت)الفرعونأوزيريسوحارسآبوهو،الداوت

فيكانواجبوكهنةومعبدالدينيةالنصوصمنالكثيرفيوذكر،العظيمالتاسوع

وفي.كرونوسمعجبالإغريقماثلهوأحيانا.عبادتهمركزوهيفقط،هليوبوليس

هوالمقدسوالحيوانأكير،برزالدورهذافيوأحيانا،خنومعدجبباءروحليتوبوليس

البيضاء.الوزة

حابى

معوتماثل،الخصوبةالهوبالتاليللفيضانالممثلالإلههوومتأخرا،النيلاله.)

وانتشرتألفنتين،جزيرةهوعبادتهومركز)-رع(،امون،سبك،أوزيريس،نون

.مكانكلفيعبادته

حور.أبناءآحد.2

آبيس.للثورالمصريالاسم.؟

النيل.نهرأسماءأحد.4

*ـه"*!مل!!"!كحهعح5!4!!"!ي!5*6هه*حمم!ا9كاو.!كا4-6و-71
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حات

-الحدآةآنثىهينةعلىإيزيس.تمثلا

آوكسيرين.لسمكةهصريةتسمية.7

حت

بس.جوهرهو،وعادةالمرحاله،الراقص"

حتحور

ولدت،السماويةالبقرةهيد4""علىالعظيمةالسماءالهة01هيالقديمةالمعتقداتفي

بقرونامرأةهينةعلىالاسراتأواثلفيتجسدوأصبحت،الآلهةبقيةوجميعالشمس

وتأخذ،الغربإلىتقف.الغربالهةأحياناوعدت،رأسهاعلىالشمسقرصو،بقرة

،ال!مواتبعبادةأيضاوارتبطت،الأفقوراءماالى")وتنزلها1"الميتةالمساءشمسيديهافي

كلمعوتماثلتوعينهابنتهتعدالقديمةالدولةنهايةفيرععبادةازدهاربعدوأصبحت

أصبحتومتاخرا.محت،سخمت،تفنوتالدورهذافيبرزتالتي،اللبؤاتالهة-

علىالعظيمةالسماءوكالهة،والموسيقىوالمرح،الحبآلهةهيلحتحورالرنيسةالوظيفة

حورأمنوتجانبإلىوعدت،نوتالآلهةآم1معوتماثلت،عبادتهاتاريخكلامتداد

دورفيمعهانفسهالوقتفيوبرزتإيزيسمعتناسبياوتماثلت،إيزيسابنالبحدتي-

واشتهرتالآم،-الملكةجعتماثلتلذلك،الفرعونأي)ال!رضيحورومغذيةحورحاضنة

حتحوروعدت،دندرةعبادتهاومركزمصر،حدودخارجبعيداوانتشرتحتحورعبادة

زوجةوسمت،سخمتمعتماثلتوأحيانا،(سماوية2")شجرةالعليقةسيدةمممفيسفي

،(الغرب)كإلهأمنتتمعأيضاوتماثلت.أوكسيرينليتوبوليسفيلهاوكرس،بتاح

أفرديتي.معالإغريقوماثلها،باستت،نيت،(الأمواتبمعتقدات)مرتبطةتاورت

حدحات

هيثةعلىجسدوبداية،الوسطىالدولةنصوصفيمرةدؤول.مذكرالقماشمعطي

.امرآةشكلعلىالخلفومنرجل،

حربوقراط

الهةومعحرسسمعوتماثل،"1المولودحور-حريد،با-حور-بالمصرية،يونانيةكلمة
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المد!!((

في،المصريالعرشخليفة-الفرعونابن،(ا")انطرصوردالأسطوريةالكوننشأفيالشمس

سوية،حكامبأنهماوآبنهالفرعونيعلنعندما،الفرعونحكممنالآخيرةالسنوات

مصرفيوالبطلميالمقدونيالعصرفيحربوقراطوعبد،بنفسهالفرعونيحكموأحيانا

ويصص،شابشعر"اخصلةمععريانطفلهيتةعلىوصور،الصباحشمسكممثل

الصمت،عنترمزبأنهاالإشارةهذاالإغريقوفسر،شفتيهعندبهيمسكأوسبابة

الأسرار.وكتمانالصمتكإلهعبدالهيلينيوحربوقراط

حرسس

أوزيريسبعبادذومرتبطا،)"إيزيسابنحور-،إيزتسا-حور-بالمصرية،يونانيةكلمة

.العرشووريث،الحاكموالفرعونحربوقراط،معوتماثل،الشمسوعبادة

حرسومت

ابنحور"مجوهرالأرضينموحد""حور.تاويسما-حور-بالمصرية،يونانيةكلمة

صقر،هيثةعلىوجسدإيزيسابنحورمعإدفوحورتماثلوحتحورابنيعد،إيزيس

صقر.برأسمحنطإنسانهيئةعلىونادرا

حرمحس

مرتبطاحور،جوهرأحدالسماءا"،فيحورأحات،يم-حور-بالمصرية،يونانيةكلمة

يجسدأصبحومتأخراصقر،برأسلبؤةأوسفينكسهيئةعلىوصور،الشمسبعبادة

.إنسانهيثةعلى

حرنتمف

وعبدهيراكونبوليس،حاميوإله،الفيومفيمحليإلههوبداية،11بحيرتهفيالموجود"ا

وفي،إنسانهيئةعلىوجسد،السمكوتربيةالصيدوحامي،والمياهالخصوبةالهةكأحد

حرشفعبادةانتشرت،هيراكونبوليسحكامللحكموصلعندما،الأولالانتقاليالعصر

هذاوفي.والعاشرةالتاسعةالأسرةعصرفيعبادتهوازدهرتمصر،أنحاءجميعفي

اليمنىعينهكإلهالنصوصفيووصف،الآلهةملكوخالق-كإلهحرشفعبدالوقت

عشرةوالثانيةعشرةالحاديةالأسرةفراعنةحكموأثناءالقمر.واليسرى،الشمس

التي،القنواتسيدعدالوسطىالدولةمنذالفيوموفيحور،جواهرأحدحرشفأصبح

هرقل.معالإغريقوماثله،مردوفببحيرةالنيلتربط
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هعي!؟وهل؟و2ا!ث"

حقات

وأضفدعةرأسهاوعلىامرأةهيئةعلىجسدتالمواليد،حامية،والخصوبةالماءآلهة

انبعاثعلىوتساعد.الأمواتبعبادةارتبطتالمواليدالهةكبقية،ضفدعةهيئةعلى

وعبدت،انبعاثهفييشارك،كإلهأوزيريسعنالأساطيرصيغبعضفيذكرت،الأموات

وفي،خنومزوجة،ساتتجانبإلىأحياناوعدتمصر،جنوبفيأساسيبشكل

نخبت.هعوتماثلتالبشر،خلقإليهاينسبألفنتينفيالكوننشأةأساطير

حكا

السحر.تمثل،تجريديةالهة

وكاحمسوت

ممفيس.فيعبد،الإنسانحاميإله

حو

.بتاحكلمةمعممفيسفيالكوننشأةفيتماثل،الكلمةمبدعإلهمجرد،إله

حوح

العظيم.هرموبوليسثامونآلهةأحد

حوحيت

العظحم.هرموبولدسنامونآلههأحد

حور

السماءإلهفير.إلهيشبهالقديمةال!لهةأحدالصقر،حور-أولا.2"ءامسلا")،"آولعلا""

هياليمنىحورعين،الكونيالفضاءعبريطيروهوجناحيهيفردالذيالصقروالنور،

والنهار،والليلالسنةأوقاتبتغيرمرتبطالصقرطيرانالقمر،واليسرى،الشمس

الأسرةوبعد،الفرعونلسلطةالحاميالإلهمعنىالأسراتقبلماعصرفيوأكتسب

حور-نموذج"ا،الكونكل1"خالقللبانثيون،رئيسيكإلهرععبادةانتشارمع،الخامسة

العديدةمصرنوماتفي)حدثالانقسامهذاومتابعة،متعددةجواهرإلىأنقسمالصقر
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المدح!((

حور2"أوالكبيرحورحروريس()باليونانيةحرفر.هو)حوروجوهر(مختلفةبطرق

جاءالذيالإلههوللمعتقداتوفقافير،عبادةمعالصقرحور-عبادةاندمجت،العظيم

فيحوراحت--مي-روحبالمصرية)يونانية،حرمحس.7،الأخرىحورأجناسكلمنه

عدالقديمةالدولةنهايةفيومتأخرا،خبرىمعحورحتوحرمحسوتماثلالآفق""(

ابنحور،أوزيريسكابنحورجواهربعضانقسمتنفسهالوقتفيوتقريبارع،جوهر

معحورعبادةان!مجتالوسطىالدولةبدايةومع،الإلهل!ذاآخرىآجناسوآيضا،رع

حرشف.المياهالهعبادة

أصلعنظريفةمناقشةالمصريةالآدابفيظهرتادفو،حورالبحدتي،حو.ثانيا

بحدت،.ثانيةتسميةولهاادفو(يعني)أيادجبالقديمةبالمصرية...البحدتيحور

نصوص!فيمعروفةإدجبعندها،الوسطىالدولةمنبدايةالنصوصفيذكرالذي

البحدتي،حورسميهالحالاتبعضفيحورإدفومعبدنصوصوفي،القديمةالدولة

بحدت،تسمىأيضا،مدينةالدلتافيوجدتانهبعدفيماتبتوقد،المحليادفوإلهوهو

تسمىمتأخرعصرفيالدلتافيبحدتوأصبحتحور،أيضافيهاعبدوالتي

منموطنهالبحدتيحوروبالتالي،البلامونتل-إل-هيالحاضرالوقتوفي،سمبحدت

الدولةعصرفيواضحةغيرلاسبابإدفوالىعبادتهوانتقلت،الدلتاشرقشمال

نقلأثناءالبحدتيحور،العليامصرفيأصلياإلهالبحدتيحوروأصبح،القديمة

مصر،وحدةكحامينفسهالوقتوفي،الشمسالهةطابععلىحافظإدفوالىعبادته

الارتباطشدةمنيزيدالتفسيروهذا،للفرعونالحاميدورمبكراالبحدتيحوراكتسب

حور،صورةعلىخاصبشكلانعكستوالتيالمصريةالملكيةوالعباداتحورعبادةبيهت

رأسرذلكخلالبقيهالرغم)علىالفرعونغطاءرأسهوعلىعاديةملأبسفيجسدوقد

سيد1الخير""والاله1مصرملكآلقابوتمثل...قديمةبقاياوهوالصقر

الصفاتبعضتكتسبالبحدتيحورعنالأسطورةفإنالاسبابتلك."ولقوةال!رضين

نهاليايحكملم،للأسطورةوفقا،رعوهولمصرالاعلىالإلهآبنحورآنآعلن.الخاصة

جميعضدالمخلصحارسهحورأصبحلرع،أكبروكابن،الفراعنةوابناؤهمصرفي

ويكونونرعمناهضةحاولواالذينالمتمردونهمالأسطورةفيالأعداءويعدالأعداء،

،والثعبانالبحرفرسالتماسيحمثلالماءعفاريتنموذجعلىالشمسالهةخصومعادة

بهميقصدرعأعداءوهكذا،سياسياطابعاالبحدتيحورعنالأسطورةواكتسبت

23ء
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المسرحياتفيوخاصةالبحدتي،حورطقسفيانعكاسلهوجدوهذا،الملكأعداء

-اإدفوام")41معابدفيالدينية

حوراحيت

ازدهارمنذالصقر،حور-جوهرهوبداية،مال!فقينحور،قف!لافيالقاطنحور

الدولةفيحورحيت(.)رع-معهتماثلوالخامسةالرابعةالآسرةعصرفيرععبادة

عبادةمعارتبطالوقتنفسوفيشهرةال!كثررعجوهركانحورحيترع-الحديثة

البحدتي.حورجوهرشمس

حيح

الآبدية.يمثل،تجريديإله

الحتن!رات

وجسد.والسامةالحادةالسكاكينذاتوالسيبا(المزبلةمقدسا)خنفساءالعقربوعد

سلكت.للإلهمقدسةحشرةعدنفسهالوقتوفيالشر،بدايةالعقرب

خبرى

صعودوبعد،الشمسالهةأحدهوال!سراتقبلماعصرفي،.الظاهر،ظهـر2"الذي

المشرقة،الصباحنتهممسالهرع،جوهركآحدبرزالخامسةالأسرةعصرفيرععبادة

معبد.وعبادةمكانلهيكنولم،العقربالمقدسوحيوانه

خرطوش

الفتحة.وضععنديستخدم

خفرع

الرابعة.الأسرةفرعون،خفرنباليونانية

41.!،ح-ا-ع"له!
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أمنتوخنتي

جرو،هيئةعلىأبيدوسجبانةالهبدايةالداوت(،آلهةأحديعنييأ)""الغربمن""الأول

الدولةمنذأهميتهاأمنتوخنتيعبادةفقدتوعمليا.أوبواوتوأنوبيسمعوتماثل

ل!نوبيس.نعتاأمنتوخنتياسموأصبح.القديمة

خنسو

الدولةعصروفيالقمر،كإلهالأهراماتامنصوصفيذكر،(ا"العابر":2)حرفيالم")الجوال

معأندمجالصفةهذهوفيوالطبالأدويةحامي"أ،الزمن1"آمرإلهوظيفةأكتسبالوسطى

موتابن-الفيومثالوثآلهةأحدوهو،الحقيقةإلهأيضاالحديثةالدولةعصرومنذتوت

فيئعبادتههركز،العشرينالأسرةعصرفيخنسوعبادةانتشرت)-رع(،آمونو

جسدخنسوأن)وبقدرحربوقراط،نفرحوتب،سبكآحنمعتماثل،الكرنكمعبد،فيفي

القاصر.علامةفود-ىلع"اباششعرخصلة21مع

خنوم

برأسإنسانهيئةعلىجسدومتأخرا،الكبشهيثةعلىإلههويمةالق!الدولةفي

هوخنومنعوت)احدالفيضانويمثلالنيلمنابعحارس،والمحصولالخصوبةهلإ،شبك

،الإنسانمصيرعلىسلطتهخنومإلىوينسبالمواليد،حاميأيضاوعد،(""المياهآمر2"

فيدخلعنقتو،ساتتمعخالقهناكعدحيثليتوبوليس،وألفنتينهوعبادتهمركز

ذكروغالباالنوبا،فيومصرأنحاءجميعفيخنومعبادةوانتشرتألفنتين،ثالوث

آلهةونيتبرزساتتجانبإلى،خنومزوجةدوروفي،أخرىآلهةباءبصفتهخنوم

المقدونيالعصرفيخنومعبد.ليتوبوليسفيمحلياإلهة،(اللبؤة)آلهةمنحتالحرب

.(عر-)آمون،سبك)كخالق(بتاحمعوتماثلمصر،كلكخالقوالبطلمي

خوفو

الرابعة.الأسرة،فرعونهوبسباليونانية

اوتد

تذهبحيثالسماء،فيموجودالموتىعالم،الأسراتقبلماعصرلتصوراتوفقا

!ئ!
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إلىالفضيتوت)القمر(قاربفيا/لأرواحتلكتنقلومتأخر،،النجومإلىالموتىأرواح

تنحصرالحديثةالدولةعصر.وفيأجنحتهعلىينقلهاحيثآبيسهينةعلىأو،الداوت

الفرعوتينبعثمثلما،الشمسانبعاثمكانالسماء-منالشرقيةالأجزاءفيالداوت

إيالو-آرضمعالداوت"االأهراماتنصوصرتماثلوعمليا.آوزيريسمعويتماثل،الميت

الداوتتجسدالنصوصربعضالوقتنفسوفي،الميتللفرعونوسعيدهادىهكانوهي

عنتصوراتتشكلتالوسطىالدولةبدايةومع،للفرعونحارسة،امرأة-آلهةهيئةعلى

""الشمس.الأموات2وراءهيختفيحيث،الغربيقف!لامعمماثلةوبدأت،السفليالداوت

إيالو.أرضأيضاانظر

دجسرتب

.والظلامالشرقووتجسد،الشمسعدو،ضخمة.أفعى)

أوزيريس.حاشيةعفاريتأحد.2

.الصغيرةالإناداآلهة3.أحد

دم!

لست.عفاريتأحد

هرندد

العليا.مصرفيمدينةتنترا،باليونانية،نجرتتا-أون-بالمصرية

موتوفدوا

حور.ءبناأانظر

يوتا-ترا

نشأةفيمصر،يعنيأيالأرضينهيتاوي.رعمن،المؤنثللجنسصيغةأ"راتلم

فيوارتبطالسماء،ولديذلا،وتنومزوجةالسماء،إلههوهيرمونتلمدينةالمحليةالكون

تاننين.معونادراأونتن،معوتماثلرع،عبادةمعفيفي

ا!!-!
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؟لددم!((

رع

حاميوكإله،السماويةالبقرةيلد،ذهبي.كعجلالاهرامات"نصوصفي".ذكرالشمس2

انتشرتبداية.الشمسإلههوالقديمةالدولةبدايةفيهليوبوليسوفي،الميتالفرعون

خرجواالذينالفراعنة،الخامسةالآسرةعصرإلىعبادتهوترجعمكانكلفيعبادته

،رعآبناءبانهمآلقابعفيتلقبوامصرفراعنةجميعالعصرهذاومنذهليوبولي!ر،هن

وتدريجيا.وغيرهمانيبماترع،منكاورع،خفرع.الفراعنةأسماءفيدخلتالإلهواسم

معوتماثلحور،جوهرمعرعوتماثل،شمسيكإلهمافدتعبادةمعرععبادةاندمجت

امون،معالحديثةالدولةعصروفي)كخالق(،،خنوممنتو،معالآلهةمنالكثيررع

رع-،آتومرع-،خبرىرع-.الرئيسيةوالجواهر.أوزيريسمعالدولةتلكنهايةومع

المسلة-هووفتيشيته،مكانكلفيانتشرتوعبادته،هليوبوليسعبادتهمركزخرمحس!.

الصقر.،منفسهوالمقدسوالحيوان

الثانيرعمسيس

.عشرةالتاسعةالؤسرةفرعون

رننت

ووظائفهاالأرضعلاقةعنقديمةتصوراتالىالشكلهذايرجع،ترموتسباليونانية

كإحدىبدايةرننتعبدت.()4المقدسةالحيوانات)انظرالأفعىمعالخصوبةبينهاومن

وبهذهالحامية-والآلهةالمصير،الهةصفاتاكتسببعدوفيما،والمحصولالخصوبةالهة

الأمواتعبادةمعارتبطتالحديثةالدولةمنتصفمنذوتقريبا،شاىمناقتربتالصفة

.المواتمحكمةفيالمشاركاتكإحدى

روتي

فيوتماثل،والمفردةالمثنىآعدادفيوبرز،ال!هرامات"""نصوصفيمرةلأولذكرت

الميتمعوأحيانا،أتومرع-معالمفردةالأعدادوفيوتفنوت،شومعالمثنىأعداد

.الأبديالقاربفيرعنورإلىانضم)الذيالمصري
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رين

وآسمهالإنسانبينماوالدصوراهـعنه.الآلهةأوالإنسانجوهر-أرواح2"اسم"آحد

الزمن،قدديممنذوجدت،علاقةبينهماهناكويوجدوآسمانها،الموادبينمامساوية

القدبم.مصرتاريخامتدادمدىعلىمؤكددآسماتهانطقفيالآلهةوتماثل

ساتيس

آربعةكنالميتالفرعونجسدتغسلالداوت،الثهةاحد07ال!هراماتنصوص!في

محليا-طابعاآساسيبشكلساتيسعبادةحملتالوسطىالدولةعصر.ومنذآواني

ضمنوعنقتخنوممعتدخلفهي،النيلوفيضانالمياهكالهةألفنتينجزيرةعلىوعبدت

وعينه،رعبنتعدتوآحيانا)النوبا(،كوشفيعبادتهاوانتشرت،ألفنتينثالوث

وفيلمصر،الجنوبيةللحدودالحارسة-ال!لهةوظيفةالحديثةالدولةعصرمنذواكتسبت

عبادتهاومركز.سوبدةمعوتماثلت.الصيدالهةوظيفتهاأصبحتالمفخرةالعصور

الظبي.هوالمقدسوالحيوانآلفنتين،

ساخ

الخمسة.الإنسانجواهرمنواحدالانسانجسد

سايس

النيل.دلتافيمدينة،يونانيةكلمة

حتحوراتالسبعة

سبعةفينفسهالوقتفيجسدالواضحومنحتحور،الإلهعبادةمنمعقداشكلا

جواهر.

ك!س

فيضانباعثالماء،اله،نيت1"كابنالأهرامات"نصوصفيذكرسوخوسر،باليونانية

لفهمدتمدينةالقديمةالدولةعصرمنذسوبكعبادةمركزوكان،بالخصوبةومرتبط،النيل

الؤشرةبدايةمنسوبكعبادةشهرةونمت،الفيومواحةفي(التمساحمدينة)باليونانية
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العدم!((

هذهفراعنةوآدخل،الفيومهنبحالقربشاوييت-العاصمةكانتحيثعشرذ،الثانية

فيالأقصىحدهسوبكعبادةازدهاروبلغسوبك"المحبوبنعوتألقابهمفيالآسرة

حيث،ضخمةماتيةمبانيالفيومفيشيدعندما،الثالثآمنحوتبالفرعونحكمسنوات

سوبك،للإلهالمقدسالحيوانوهو،التماسيحمنالكثيرفيهاوربوا،مائيةأحواضظهرت

رصوصن"انايحأتسمىسبك-عنسلبيةتصوراتالوسطىالدولةعصرفيوظهر

في،وظهرالأبديوالقارب،رععدو،الداوتفيالظلامعفريتبأنهسوبك1التوابيت

-)اهون،رع،خنوم،مين،حابىمعوتماثل.سبكتتالالهةسوبكزوجةخرالمتالعصر

أجزاءإلىستجسدقطعحورأتتقولمعروفةأسطورة)وهناكإيزيسابنحور-رع(،

جمعها(.سبك-تمساحهيمةعلىثمومن

الدولةعصربدايةفيوالأسراتقبلماعصرفيسوتخ،بالمصرية،يونانيةكلمة

فيمرةلأولالتصوراتهذهسجلتحور(،)معالفراعنةلحكمالحاميالإلههوالقديمة

معركتهفيرعساعدكإله1"ستالأهرامات؟نصوصوتصور،الثانيةالاسرةفراعنةألقاب

يعدستأصبحالقديمةالدولةعصرنهايةفيأوزيريسعبادةانتشارومعالعبب،مع

وغيرهاوالجفافالحربومثلالشر،بدايةالصحراء،جسدإله-أوزيريسللإلهمضادا

متوازيةوجدتستالإلهعنالتصورات.مقالثامنالقونوحتىبعدوفيصا،النكباتمن

عبادتهوتم،ستشرفعلىبأسماءتسمتالعشرينوعشرةالتاسعةالأسرة)فراعنة

النصوصأغلبيةنفسهالوقتوفي،(7-)صورهرعكحارسلستوذكر،السلطةكحامي

التصوراتهيانتشاراوالأكثر،(للعرشمغتصبوقاتللسصتمثلالدينيةوالمسرحيات

الأعلىالإلهمعلستتماثلالهكسوسيةالسيطرةعصروفيالشر،كإلهستعن

بعدفيماالمماثلةوهذهغريبا،إلهظلولكنه،وعنيفكجبار،وعبدبعل،للهكسوس

معلستتماثل.مقالثاهنالقونومنست،عنسلبيةتصوراتانتشارعلىساعدت

منالثالثاليومهوستمولدعيد،بلوتارخذكرهلماوفقافقط،الشركالهوذكرالعبب

أعمالهميمارسوالمالفراعنةأنحيثسعيد.غيريومااليومذلكوعدالسنةرأسقبل

طويلة،بإذنحيوانهيثةعلىلستوجسد،حاسمةقراراتأييتخذواولم،الحكومية

سابقا،الحيوانذلكبرأسإنسانشكلعلىأوأحمروعرفحمراءبعيونالعادةوفي

أمبوسالأسراتقبلماعصرفي.عبادتهمركز،أفعىأوالنهرفرس،تمساحهيئةعلى
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111ىليملم!!لل!طف،
هعيض؟و!؟!،ط!ل9

عشرالحادي)النومهيبسيليسفيأيضاومتأخرا،هليوبوليسشمالالدلتافيومنطقة

الخنزير،الظبيالحمارهوالمقدسوالحيوان،(الفيومواحة)فيسووالعليا(مصرفي

والجرافة.

سخم

الطاقة.خالقبأنهمثلمجردإله

سخمت

نخبتجانبإلىالأولىالأسراتخلالوعدت،ممفيسثالوثأ"آلهة1"الجبارة)سخمت(

فيالفرعون)ترافقالحربآلهةوظيفتهاأيضاوكانت،الفراعنةحاميةوادجتو

الدولةنهايةوفي.(عدوهوتهزمبجانبهموجودةتكونالمعركةوأثناء،الحربيةالحملات

باستت،موت،معومتأخرا،الشمسعببنوحتحور،تفنوتهعتتماثلأصبحتالقديمة

لرعوكحاميةالنصوصبعضفيوذكر،عشتارتمعوأحيانا،اللبؤات-آلهةوكل

والأدوية.للطبحاميةأيضاوعدت.أوزيريس

سوبدة

وفي،النيلفيضانوالجديدةالسنةبدايةآلهةوعدت،سيريوسنجمةآلهة)سوتس(،

جسدوتغسل.للأمواتالحاميةالالهةكأحدوبرزت،الأمواتبعبادةمرتبطةالمعتقدات

وتماثلتساتت(،معتماثلتعادةالدورهذا)وفيالداوتإلىالمدخلعندبالمياهساخ

إيزيس.معأيضا

ستنهمات

الانتقالعصرمنذوكان،المبانيوحاهيةالمعرفةآلهة،المحليسايسالإلههوبداية

،مافدتمعوتماثل،لتوتكزوجةهناكعبدتحيثهرموبوليسفيعبادتهمركزالأول

تالهيى.رات-،نفتيس،تفنوت

عنتختلفلا،الأسطوريةوالشخصيات،الشمسبعبادةمرتبطة،رمزيةصور

امونوحرمحسالآلهةوسابقامعينا،فرعوناالعادةفيوجسد،الهيلينيسفينكس
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لددم1!((

تور،بجسد)ونادراإنسانورآسآس!بجسدمخلوقهيئةعلىسفينكسوصور)-رع(،

دخلالرسميةالفراعنةألقابفيالقديمةالدولةعصرومنذ(انسانورأسآسدوكف

الهيلينيسفينكسزيمتي،دس!لاوجبروتالثورقوةمعالفراعنةوجبروتقوةتقارننعوت

عبرالمصريسفينكسرنموذجربماا+ا(.أصوردباجنحةداتماجسدبانهالمصريعن

مبسطةإيقونات+ا(رسومات)صوردوتصثل،المسيحيةالإيقوناتدخلاليونانيةالوساطة

يعني)واصطلاحاالطفلالمسيحومعهاا"لأما"لآلهةالزواياالمثمنمركزوفي،ا!لآمللإله

موسىوأمرا"لاله،صوتدوىومنهاالعليقةشجيرةالىالزواياالمثمنويرمز()الرقم

أنجيلتعني؟،7.3،4والأرقام،()(21.؟)الخروحمصرمنالعبريينيخرجآن

والحلقاتتور،النسر،،إنسان،لبؤةهينةعلىوجسدت،ولوقا،يوحنا،ومتى،مرقس

معابدفيالجداريةالرسوماتوفي،المسيحعنالقدبمالعهدآنبياءمنمشاهدتعني

الرمزوضعمنهماكلومقابلبشر،هيتةعلىالإنجيليينجسدتالحاليةالؤرتوذكس

متى-ومقابل،الأسد-مرقسومقابلالنسر،يوحنا-ومقابلالثور،لوقا-مقابل.المناسب

سفينكسنموذجتعطيمخلوقاتآربعةيوجدالإيقونةتركيبةفيوبالتالي،الإنسان
المتماسك-

يونانية.مزهريةعلىرسومات121رقمصورة
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لميلا"،ف!ل!3
همي!؟وهل؟!،ا!ح!ث؟9؟

يمثل)الصقر(النسر(القديمةمصرمعيتناسب)الذيالقديمالعهدرموزوفي

الآسد-،(الجسديةوالقوة،)الخصوبةالؤرضيمثل)تور(مخصيتور،()الآلهةالسماء

الذاتيوالعمق،الروحقوةالزهد،وآيضا،اللهيبفيالذنوبعلىوالقضاءالنار،عنصر

والتيالماتيةالبينة-الإنسان،(الآلهةتتوجالعظمى"القوو،)الجبروتالروحيالعملو

منالذنوبيغسلالذي،الطوفانمموتتماثل،الاخلاقيةالطهارةالىبدورهاترمز

الطبيعة،وانبعاث،النيلوكفيضانكالخير،الأنتهمياء)الطوفانكلبدايةوعد،الأرض

ال!رضيةوالحياةالشمسانبعاثمكان،الشرقيطابقالإنسان،ذلكعنعدا،الحياة

للبشر(.

وتختلفالإيقونات،تركيبةفيوالمصريالفينكسة!يهفيتنحصرالرموز،وأهمية

لفهمها،النفسيةالآليةوالصورةلتأليفالمتمفهمابهةالمبادكأالحالتينتلكوفي،المعنىفي

النار،السماء،،الأرضوهماعناصرآربعةمنيتكونالعالمالإيقونات.علىذلكولنقاون

؟.البشريةابن،كانسانالمسيح،الآرضيالمسيحجوهرعنيعبرلوقاإنجيلوالماء،

وإنجيل،كإلهالمسيح،المسيحفيالإلهتجسيد،السماويالجوهرعنيعبريوحناوإنجيل

روحي.وعاملكعبد،المسيحومثل،الذنوبعلىيقضيالنار،عنصرعنيعبرمرقس

111".)مرتمسركثيرينعنفديةنفسهوليبذلليخدمبلليخدميآتلمآيضاالإنسانابنلان

هو-البدايةبدءالذنوبري!طتوآيضاالماءعنصرعنيعبرمتىإنجيلالنهايةوفي.(د+

وعداليهودملك،المقدسةبروحهالعالمعمدوهوبالماء،عمدوهالذين،ومعلمرسول

يوحنا،وانجيلالمسيحنموذجتعطيبعضهامعأناجيلوالآربعة،بالنبوةالاسرائيليين

الربلوحدةوترمزيوحناولوقسمنبالقربموجودة،أخرىانجيليةتنبؤاتثلاثةيقابل

)أيوالماءالناريقابلانوالربالإنسان،الربوشاكلةنموذجعلىخلقالإنسانوأن

سفينكس-هيئةوعلى.(ل11)لوحناالمادةوليسالفكرةالعالمأساسوفي-(الفوضىيعني

والقانون،والبيمة،منسجمةبصورةالطبيعةمعالانسانأندمجالثور-الاسد--الإنسان

الآسد+الإنسان.وغيرهاوالروحيالجسديالعمل،السماويةالمملكةتساندهاالتي

تلكفيالرموزتفسيرفيالاستمرارويمكن...والآلهةالبشر،والأبديالدنيويبينعلأقة

نهاية.لاماالىالحالات

245

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المدح!((

سلكت

مصرفيوخاصةمكانكلفيوعبد،النيلدلتامنالغربيةالأجزاءفيعبادتهظهرت

،العقربسفينكسهينةعلىأوعقربرآسهاوعلىامرأةهيئةعلىوجسد-السفلى

.العقربهوالمقدسوالحيوان

سيرابيس!

كإلهسيرابيسوعبادة.الهيلينستيالعالمالهة".أحد،يونانيةكلمة)سارابي!س(

لو!لابطليموسمصرإلىالبطلميةالسلالةمؤلسسوأدخلهمصر،عاصمةالإسكندرية

الكاهنومانيتونالمصريالكاهنمساعدةأثناء.م(ق2لأ3-3!نمن)حكمسوتير

علىوالمصرييناليونانيينمصرسكانبينللتقاربوذلكالجديدةالآلهةوظهرت.تيمفوي

وسطوليسوالرومان-اليونانوسطفيالأغلبعلىانتشرتعبادتهولكن،دينيةخلفية

أوزيريسمثلمشهورةمصريةالهةأدهجتسيرابيسوأسماءنموذجوفي،المصريين

وعد،الأمواتبعبادةمرتبطاوكان،الخصوبةإلهيعدوأبيس-أوزيريسومثل،وأبيس

الطبيعيةالظواهرآمرسيرابيسوكانأيدا(.معالإغريققدماءماثلهالذلكالموتىإله

وضعت،بوسيدونمعتمازجالصفة)وبهذهالفيضانوسيدالماء،إلهوظيفةلهوأعطيت

زفس،معوتماثل،(أبولونمع)وتماثلالشمسوإله(السفنمقدمةعلىسيرابيسصور

الصفة)وبهذهالمرضىوشاف،بالمستقبلومتنبئالمصاثب،منكمنقذسيرابيسوعبد

بنموذجوتذكرناالمصريةالتقاليدعنغريبةسيرابيسوصور.(...إمحوتبمنقريبهو

ولحية،فاخرةوبتمشيطةإغريقيةبملابسالعمرمتوسطبإنسانوجسدزفس،وبلوتون

ونجدهامصرحدودخارجسيرابيسعبادةوانتشرت،(19)مل"رامثلابمليئةسلةرأسهوعلى

.سيرابيومباسمسيرابيسمعبدوسمي،وبكترياالرومانيةوالإمبراطورية،اليونانفي

الثالثسنوسرت

.عشرةالثانيةالأسرةفرعون

ءي!3!ءعلأ!"ح!حوليص+2ع.4+"13

!ك!تمل

http://www.al-maktabeh.com



ثط!لع!دليلىاث!ط،!؟!و؟!يما،"9

بم

إلهمونه)77ركمصوره

المولود.معالأمالإلها

عنيملم!االعهدآنبياءمشاهد،6،7،4:9ةلوقس،لوحنا،ممىةمرقسآناجيل،5ة2/3،4

المسيح.

سوكار

عبادةشيوعومع،ممفيسوأمواتلمقبرةالحاميالإلههوالقديمةالدولةعصرفي

كإلهسوكارعبادةتراجعتالوسطىالدولةوبدايةالقديمةالدولةنهايةفيأوزيريس

هيئةعلىجسدالعادةوفيسوكار،)بتاح-بتاحمعوتماثل،الثانيةالمرتبةإلىالداوت

صقرالعادةوفي،أوزيريس)سوكار-أوزيريسوصقر(،برآسمومياءأومحنطصقر

ثلأثةظهرالوسطىالدولةعصرومن،(أوزيريسأكليلعلىصقربرأسمومياءأومحنط

ساخوباءأيضاومثل،جبباءكروحعبدوأحيانا.أوزيريسسوكار-،بتاحمتحدةآلهة

ممفيس-فيعبادتهومركز،بالخصوبةمرتبطكإلهبرزالنصوصبعضوفي،أوزيريس

سعا

،امرأةبشكلرجلهيئةعلىلهصوروعرف،والحكمةوالمعرفة،العقلمثلمجرد،إله

.الفكرة11بتاحمعتماثلممفيسفيالكوننشأةوفي

س!عا

الهةكأحدوعبد،(مقدسةأتومحشرة)وعدتسامالأرجلكثيرحيوانهيئةعلىإله

أوزيريسمعتماثلوأحيانا،الأمواتبعبادةأيضاومرتبط،النيلفيضانوالخصوبة

لأطص!9!ص.تر
*!رح!ع!خب"كأقيلمس
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ومركز،العببمعمعركتهفيرعكمساعدالنصوصبعضفيوذكر.(سيباوزيريسر-1)

هليوبوليس.مدينةهوعبادته

نتماى

منوتصوراتهوظيفتهفيوقريب،والرفاهية،والحظ،الطيبالمصيرإلهبدايةالمصير

حاميالمصير-الهصفاتاكتسبومتآخرا،العنبزراعةحاميأيضاوعد،رننت

الآمواتبعبادةمرتبطاالحديثةالدولةمنتصفمنآصبحوتقريبا،الإنسانوحارسر

يجسدأصبحبعدوفيما،إنسانشكلعلىثعبانهيتةعلىجسدوبدايةرننتجانبالى

-(شوتببالعربية،يبسيل)باليونانيةلفسهمحوتبهوعبادتهومركز،تيسشكلعلىآيضا

للنيل-الغربيالشاطىعلى

إنتهميدانتمجرة

فيالكوننشآةصيغلؤحدوفقا،هليوبوليسفيبينوةيشيتف،ءامسلاشجرةآو

بنبن،ال!ولىالتلةمنآونون-فوضىمننمتإشيداشجرةغصونعلى،هليوبوليس

.المقدسالصفصافهوهليوبوليسفيإشيداشجرةورمز.عشاعليهابينووضع

حتحورنتمجرة

مثلوفيالسماء،شجرةعنحتحورشجرةتختلفوأحيانا،السماويةالشجرةآو

.الداوتفيتنموحتحورشجرةأنالحالةهذه

نتمدت

.الفيومواحةفيرئيسية،مدينةالتمساحمدينةباليونانية

نتممونو

هرموبوليس.نظرا

شو

في.،ذكرالقديمةالدولةفيوالرياحالهواءكالهلفهموعنالتصورات.وتشكلتالفراغ

مدينةفيعبادتهمركزفيوسدنهمعبدلهوكانمكانكلفيالدينيةالنصوص

.روت،أنوريسمعوتماثللينتوبوليس!،وهليوبوليس

لهر2هـ
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هعيح!؟ومل؟و،طدطث؟9؟

نتهموت

عمليابشوتالمتعلقةوالمعتقداتوالتصورات،الإلهآوالانسانجوهرروح-""أحدالظل"م

بصورذاليوميةالحياةفيودخل،الآهرامات؟نصوصفيمرذد!ولذكر،معروفةغير

الوسطى.الدولةمنذواسعة

شيدو

خصلةومعطفلهيتةعلىجسد،والعقاربالثعابينلدغاتمنيحرسالمنقذالإله

قدمه.فيعقربايطعن،وسهمبقوسحلسم""بامهفلشعر

الطيور

فيالموجودذالطيورمن(العظيمغوغوتونوبينو)انظرالمقدسةالمثيولوجيةالطيور

فييبمكلرطيرانوارتبط،لتوتالمقدسالطيروهو،يبسهوبكثرةعبدتوالتيالواقع

الطيروهيالحدآةمونتو،،لرعالمقدسالطيروهوالصقر،النيلفيضانمعمصر

إيزيس.وموتعبادةمعأيضاومرتبطة،بحبتللإلهالمقدس

عد!

عنالتصوراتتشكلتالقديمةالدولةوفي.م،ق77القرنالىتعودلهاذكرىأول

رع،شصمر-لأعداءجامعةصورةهيالعببالحديثةالدولةوفي،نهائيةبصورةالعبب

كمساعدةخلالها!مالعببتبرزأسطورةوهناك،ستمعتماثلتخرةالمقالعصوروفي

العببجسدتماونادرا،المذنبينمعاقبةفيوتشارك،الأمواتمحكمةفيلإوزيريس

لإوزيريس.كمساعدة

عشتارت

الىعشتارتعبادةدخلت،البابليةعشتارمعتتماثل،فلسطينية-سوريةالهة.)

عصرفيوانتشرت(الثانيالانتقال)عصرالهكسوسيةالسيطرةعصرفيمصر

الحربية،المركباتوحامية،الحربكالهةمصرفيوعبدت.عشرةالثامنةالأسرة

بعلولزوجهالهاكرسحيث،ممفيسهوعبادتهامركز.عينهاوأحيانا،رعوبنت

وسخمت.عناتوتماثل،فيهاهعبدا
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أوزيريس.وايزيسأسطورةفيجبيلملكة.2

عنات

عبادةهعمصرإلىعناتعبادةدخلت،فلسطينسوريا-فيوالحربالصيدالهة

وانتشرت(الثانيالانتقاليالعصر)فيالهكسوسيةالسيطرةعصرفيوبعلعشتارت

عنتهمتارتجانبإلىبعلوزوجة،رعكبنتعناتوعبدت.ع!شرةالثامنةالأسرةعصرفي

آفاريسر.عبادتهامركزوكان،وعشتارتعناتتماثلتوآحيانا،الحربيةالمركباتحامية

عنتي

وكحاميةالعليامصرمنعشرالثانيالنومإله"مخلب"لثها،نمتيأخرىقراءةلها

لطريقوكحاميةالصحراء،كالهعدتومتأخرا،الأهراهاتنصوصفيذكرتفقدللنوم

دستوشكووأسطورةوفي.المناجمفيللعاملينوكحاميةالأحمرالبحرإلىالقوافل

وماثلها،هلالعلىيقفصقرهينةعلىوجسدت،قاربكسائقةدورفيتبرزحور

مصرمنعشرالثانيالنومعاصمةهيراكونبوليس،عبادتهامركزعنتي،معالإغريق

العليا.لمصرالقديمةوالعاصمة،العليا

الأجزاءفيمدينةوهيبوزيريس،وحاميةالهة-،القديمةالدولةعصرفيظهرت

عنجتىوجسدت""النومكزعيمة12عنحتى12الاهراماتنصوصذكرتالدلتا،منالشرقية

عصاومعه،ريشتانرأسهوعلىالنومهيروغليفيةعلامةعلىيقفانسانهيئةعلى

الفتيشيةأصبحومتأخراجد،كانعنجتىوفتيشية،يديهفي(السلطةزمر!طوسو

وآقبليزعيم،حقيقيةتاريخيةشخصيةإلىيعودعنجتىصورةيبدوماعلىأوزيريسر.

عنجتىعبادةأساسعلىأنهالباحثينمنالكثيرويعتقد،ألهتبعدوفيما،محليحاكم

عنجتىسيرةتعكسلستوأوزيريسأسطورةآناعتقادوهناك،أوزيريسعبادةظهرت

أوزيريس!.عبادذهعمبكراعنجتىعبادةواندمجتآخوها،قتلهاالتي،الحقيقية

الببغاى،ريهمثرهنتاجترتديامرأةهيئةعلىوجسد،النيلشلالاتوالخصوبةالهة

العليامصرفيوعبد،نفتيسمعتماثلتوأحيانا،ساتيسال!لهةآختوسابقا،بنتوعد
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لميلىا"،ف!لل!3
هعي!ا\وهل؟!،ا!ثثا9؟

وساتيس،وخنوم،عنقت،شكلحيثألفنتين،وليتوبوليسهوعبادتهضمركزالنوبا،وفي

.الغزالهوالمقدسوحيوانه،ألفنتينثالوث

حورعين

نعوتيرجعالشكلهذا-والىالموتىانبعاثوحورمنستخلعهاالتي،العينرمز

بعدالطبيعة2."انبعاثتخضر)مثلماالموتبعدالانبعاثيعنيآيالخضراء،-آودجيت

معآيضاالمرتبطةالثانيةالمرتبةذاتالنعوتمناستعارةوبمثابةآوزيريس(،انبعاث

تعاويذ،حورعينهينةعلىوصنع.الشمسيةالعينإلىترجعوبالتالي،2"الشمس"انبعاث

المعقدالنموذجهذاالمبكرةالمرحلةوفي.آوزيريسمعويتماثل،الميتانبعاثعلىتساعد

موتتربطالمتأخرةالاساطيروبعضالقمر،الصقر-لحوراليسرىالعينمعتجانس

-يموتالقمر.سنويةمثيولوجيةسلسلةفيوحورلستبينالداثمالصراعمعالقمرونمو

العينأجزاءيجمعتوتوتنم!،جزءاوستينأربعةإلىالمخلوعةحورعينيقطعست

الكسورلتحديدالكتابةفيواستخدمتالمخلوعةالعينأجزاءوصورت.ويرجعها

الجهةومن،2/1الأنفجهةمنالعين،بياض3/ا،الحاجب4/1العينبؤبؤ-الرياضية

.)6/)الأخرى

عرعينأو،سم!تنلاعين

عينيكافآتوتحور،ولستشكووآسطورة)وفيالعالمعلى،والسلطةالجبروترمز

انبعاثرمزوهي،الآمواتبعبادةمرتبطةفإنهاللمعتقداتوفقا.والحاميةالمدافعةحور،

وجسدت.مستقلةمجردةكالهةتبرزوأحياناحور(،عينمعتتماثلالصفة)وبهذهالموتى

هوالشمسلعينانتشاراالأكثروالصور.أتومكعينالهليوبوليسيةالكوننشأةفي

فيوعادة.الآلهةرآسكللتالشمسر،قرصأوالتاجعلىتشبكوبراوهيالإوريا،

يكن-لموادجت،نخبتومع،اللبؤة-آلهةمنوغيرهاحتحور،تفنوتمعتماثلتالأساطير

كهنة.أومعابدلها

وادجتعين

الأساطيرفيتقريبيةبصورةفقطشكلهافيوتتمايزتعقيدا،الأكثرالخضراء،العين

عصرإلىتعودتصوراتإلىوترجع.انتشاراالأكثرالرموزأحدوهي،القديمةالمصرية
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الشم!س،عدتالتياليمنىوالعينالصقر،حور-السماءالهةعنال!سراتقبلما

تاريزامتدادعلىووجدتش!رةال!كثرالؤشكالآحدآصبحالعينوشكلالقمر.اليسرى

العادذوفيحور،وعينالشمسهـينوهمارتيسييننوعينويميزون.القديممصر

وعينالشمسعينلذلك،يتماثلانوآحيانا،مستقلينآسطوريينكشكلينيتفحصونها

وادجت.لعينكنعتينعنهاالحديثيمكنحور

الفمفتح

للندبدينياعملأتعتبرالوقتنفسوفي،الدفنعمليةفيتمارسالتيالعاداتآحد

أوزيريس.وانبعاثموتعلى

فرعون

ومنذ،المصريالملكقصريعنيآي"العظيمالبيت"معا-بير-بالمصرية،توراتيةكلمة

لاسميستخدماللفظيالتركيبوأصبح،كاستعارة،المعنىنقل،الحديثةالدولةعصر

نفسه.الملك

ور(آ)فير

حرفر(،أور،)حور-الصقرحور-الإلهصفةالأسراتقبلماعصرفي،"1"العظيم

معفيرعبادةاندمجتبعدوفيصاوالنور.السماءإلهمنفرد،كإلهفهمتيبدوهاعلى

الصقر.حور-عبادة

فيفي

الدولةعصرمنذمصرعاصمة،العليامصرفيمدينة،أولستبالمصرية،يونانيةكلمة

الحديثة.

الأبديةقارب

للشمس-والنهاريةالليلةالسباحةعنالتصوراتتشكلت،\سنةالمليون1"قاربحرفيا.

الليلوفي،إيزيسرعيرافقالنهار2"فيالأهرامات1"لنصوصوفقا،القديمةالدولةفيرع

فيمستفيضةتعابيرولها،الحديثةالدولةفينهائياالتصوراتهذهوتشكلت.نفتيس

النهارقاربجوهربينيميزونالعادةوفي.(ألصررطنا)""تاودهأ"كتابو""البوابات2"كتاب
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"الثلى،فطود!3
؟9اث!ط!ا،و؟لهو؟!يعه

.أخرىآساطيرفيالأبديةقاربجسدوآحيانا،(+ا))صورذالليلةمسكتوبينماندحت

المجنحالشمسقرص

ويرجعالصقر،حور-عنقديمةتصوراتالىصوره،يرجعالبحدتىحورجوهرآحد

هوالمجنحالقرصأنيقولاعتقادهناكويوجد،القديمةالدولةنهايةالىالبحدتىحور

والسفلى.العليامصرهوالمجنحوالقرصمصر،وحدةإلىيرمزشعار

العظيمالحقيقتينقصر

مرتين،براعتهيتبتآنوجبالميتأنفيمرتبطالاسم.(ا"الاثنتين""ماعت)حرفيا.

ومحكمةالعظيمالقصرعنالمتناقضةالتصورات،تشكلتوالصغيرةالعظيمةالإناداأمام

وفيبتوحيدها،اتجاهالمطخرةالعصورفيولوحظ،الوسطىالدولةبدايةمنذأوزيريس

شرعية.تقريباالتصوراتهذهأصبحت.مقالخامسالقرن

الكا

تمثلحيثالباء1"بجانبالأهرامات؟نصوصفي،ةهل!لاوالإنسانجوهرأرواحأحدى

ماعلىكقرينالكاعنوالتصورات،الكايملكونوحدهمهمالذين،والفراعنةالآلهةقوة

كلالكا""يملكالتوابيت1"نصوصوفي،الحديثةالدولةمنالثانيالنصففيظهرتيبدو

الكا.وخمسوتأيضاانظر.إنسان

كاسا

كينوبوليس.انظر

البقرةكتاب

)الأسرةالثانيرمسيسوالأولسيتىالفرعوندفنغرففيمعلقةنصوص

صوريرافقهاالنقوشأنفيومرتبطة،البقرةبكتاباصطلاحاوتسمى.(عشرةالتاسعة

.(7!)صوردالسماويةللبقرةكبيرة

الطريقينكتاب

رحلةتصفالمقابر،أحدتوابيتعلىموجودةعشرةالحاديةالأسرةعصرنصوص

الغيب.عالمإلىمتنوعةخرائطالنصوصويرافقالداوت،فيالميت
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الهوتىكتاب

منبدايةويؤرخ،البردىلنصوصعامااصطلاحياباسمالعلميةالآدابفييعرف

العفاريت،أسماءالداوت.عنمتناقضةكتاباتعلىويحتوي،عشرةالثامنةالأسرة

ينطقها،أنالميتعليوجبتعاويذ،الآمواتمملكةبوابةيحرسونالذينالحراس

اتجادالمفخرةالعصورفي،ولوحظوغيرهاالآلهةومدح،أوزيريسمحكمةعنوكتابات

السادسةالأسرةمنذالموتىكتابنصوصوأصبحت،الغيبعالمعنالمعلوماتلتوحيد

الدفنلعمليةالفاخرةالحدادمواكبيصف)4-امنالفصلفي.شرعيةوالعشرين

انبعاثتصف6؟-)7منوالفصولآوزيريسر،ورعأناشيدنصوصوهناك،المقبرةفي

-64منالفصولالثالثوالجزء،العظيمالحقيقتينقصرإلىالداوتعبروالطريقالموتى

ويلتحقإلهاالميتيصبحوبعدها،،أوزيريسلمحكمةتفصيليالوصفامكرسة)23

ووصفالميتتمجيدمنتتكون162-ا3)آمنالفصولالختاميوالجزء،الأبديبالقارب

للقراءةمخصصةالموتىكتابمنالمقاطعوبعضإيالو،أرضفيالأبديةالسعيدةالحياة

السنة.خلالالآلهةخدمةومراسمالدينيةالمسرحياتأثناءالغناءأوعلننا

)م؟وكتاب،""أمدوات،"أالبوابةكتابكريرت""(،م)""الكهفوكتاب"،".والليلالنهاركتاب

.(1الداوتفييوجدماذا

واديفيالفراعنةبعضمقابرجدرأنعلىالحديثةالدولةلعصرتعودنصوص

وبواسطةالصور،هنالكثيريرافقها،الداوتعنمفصلةكتاباتعلىتحتوي.الملوك

تصفجديد،منوولادتهاالشمسلموتالمختلفةالمراحلتفسرورموزآسطوريةنماذج

الآبدي.القاربفيرعرحلةبالتفصيلأمدواتوالبوابةكتابفي

كوك

هل!وبوليس.لمدلنهالعظممالنامونآلهةأحد

ليسبوكينو

العليا.مصرفىمدينة،كاسابالمصرية،(الكلب)مدينة،يونانيةكلمة

ليسليتوبو

العليا.مصرفيمدينة،الحاليةأسن،يونانيةكلمة
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ث!مل!دلميلىا"،اميحض؟ومل؟؟،اط!ثثأ9؟
ليسنبوليكو

للنيل.الأوسطالشلالعلمدينةسيوط،بالمصرية،يونانيةكلمة

لينتوبوليس

السفلى.مصرفيمدينة،آونويتأوسنيتا-بالمصرية،إغريقيةكلمة

مافدت

نصوصفيذكرتافعة،الم!الأفعىالشمسالهة-القديمةالدولةبدايةفي

معمافدتعباددتدريجيااندمجتالخامسةالآسرةبدايةومعرع،)"بجانبالأهرامات

.لسشاتوأختالانتقامالهةمافدتعدتومتأخرا،رععبادة

ماندحت

الأبدية.قارب

ماعت

ماعتاسمالثالثةالأسرةمنذ،القديمةالدولةبدايةمعماعتعبادة""انتشرت""الحقيقة

عبدت،الخامسةالأسرةنهايةمعتزدهرماعتعبادةوآهمية،الفراعنةألقابفييدخل

الآولالانتقالعصرومعللبانثيون،الأعلىالإلهرأسعلىوكانترع،وبنتكعينماعت

الكوننشأة)فيتفموتمعوتتماثل،توتعبادةمعآيضاماعتعبادةارتبطت

مركز،الحقيقةميزانأوريا،رعك!ينوادجتعينحتحور،،سخمتالهليوبوليسية(،

للفرع!.ال!علىالوزيرلماعتالأعلىالكاهن،وكانفيميمقبردعبادتها

محا

والطلام.الشرقووجسدكبير،تمساح

محت

مديف!حامية،اللبؤةالهة.الوحنفوو()الأسدمحسرباسمينعتواححياناالشمالي؟"الهواء

المظخرةالعصوروفيأونوريس،معكزوجهناكوعبدليبيدوتبوليس(،)باليونانيةتيس

اللبؤةالهة-منوغيرهاحتحور،،سخمت،تفنوتمعتماثل.بحدتفيعبادتهمركزكان

.موت،أورياوال!شمسكعينوادجتعينالنتهممس(عينعنللأسطورة)وفقا
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وعلاقتها،ال!فعىعنقديمةتصوراتالىيرجعالشكلهذابالارضيحيطمن،.توت

منالآثارتؤكدهاالمتشابهةالؤشكالوهذه،(دا!سالمفاحيواناتا)الطرالغيبوعالمبالآرض

القاربعلىرععرشرآطاريعانقمخنتصوروعادة،القديمةالدولةعصربداية

"للمارب-المرسىحبلبصفد4جسدوآحيانا،الآبدخث

آبومدنت

الحالي.الاقصرمقابلللنيلالغربيالشاطىعلىمدينةدجيم،بالمصرية

التمساحمدينة

.شدتانظر

رجس-ترم

يرجعالشكل،وهذاالحديثةالدولةعصرفيعبادتهاتشكلت،"السكونتحبالتي"آ

مركز،(ادالمق!سةالحموالات)انظرالغيبعالممعوعلاقتهاالأفعىعنقديمةتصوراتالى

وهيالقمةسجرمرت-وجسد.الفيوممقبرةفيالمقابرمشيدي-الحرفيينقريةعبادته

عليهاآطلؤماسجرمرت-غالبالذلك،المقبرةعلىتطلالتيالغربيةالجبالآحدى

ونادرا،كوبرابرآسلبؤةنتهمكلعلىأفعىهيئةعلىوصورت.(الغرب)قمةأمنتت-دخنت

.امرأةشكلعلى

مسكت

ال!بدلة.ماربانظر

المسلة

الاولى.بفبنتلةرمز

نتمالاكمسلة

والعهمشرين(الخامسة)الاسرةنتهماباكالفرعونحكمعصرفيعلقت،حجريةمسلة

النصمقدمةفي،البريطانيالمتحففيمحفوظةوحاليا،لقرارهوفقاوذلك
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"اميي!؟وملا!4ألث!اا لبلىا!طمل!3

ا!لاصلوهذاالمعابد،احدفيعليهاعثر،قديمةبرديةكانمصدرها!آتتحدثالمسلة

ذلكنصوصرالىيرجع)آوالقديمةالدولةعصربدايةالىيورخالحاليللاعتقادوفقا

العصر(-

تن!نتم

أبيدوسرعبادتهمركزوكاننتكلاى،منوقريب،الطيبوالمصيرالمواليدالهة

ملكاندر

جبيل.ملكيولانية،كلمة

ممفيس

السفلى-مصرفيمدينةكنفر،ومتاخرا،بتاكا-خيتا-بالمصرية،يونانيةكلمة

منخت

.خنومانظر

مندس

النيل.دلتالهيمدينة،جدتبالمصرية،يونانيةكلمة

منفر

ممفمس.انظر

منفس

تنقطعلم.هيراكونبوليمسمدينةءاب."حورآحياناويعد،هليوبوليسفيرعباءروح

بوحيعس-معوتماثل-الشمسيآخناتونآصلاحفترةفيحتىمعفسعبادة

مينكاورع

الرابعة-ال!سرةفرعون،يونانيهكلمه

موت

نعتذلكويوكد.العالموخالقالشهممسولدالسماء،كإلهعبادتهبدايةيبدو،ماعلى
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))!
موتصورمنوالكثير،كحدآةوكآمآسمهاترجمة.ويمكنللآلهةالعظمىالآمموت

حاميوعد،فيفيثالوثفيالحديثةالدولةفيودخلرآس،غطاءعليهاالحدآدناصية

!موتماثل،الكرنكمعابدمجموعةمنالجنوبالىآشيربحيرة!ممقدسةمنطقةآشير-

ومجموعة،فيفيعبادتهومركز،نوتوسابقا،وادجت،نخبت،باست،اللبؤاتالهةكل

.البقرةهوالمقدسوالحيوان،الكرنكفيوالمعابدالاقصر،معابد

مونتو

يتماثلالسماء،الىالميتالفرعونيرفعصقر،ة!يهعلى؟الها/!هراماتلصوصرفي

اندمجتالحديثةالدولةوفي-هيرمونتوفيفيالرتيسيعبادتهومركز،اوزيريسمع

طابعاعبادتهوتحمل،الحربكالهمونتووعبدمونتو،عبادةمعكليارع(-)امونعبادد

الصمر.،بوحسالمقدسوالحطوان،رم!حوبمعولمانل،محلعا

ميرت

وعلي!هاترقصامراةشكلعلىصورت،الآلهةاحتفااةتآناشيدحامية،الموسيقىآلهة

رأسها-على"الذهبهدروغلعفيهعلامه

،(امونمع)ويتماثلالصافيالإله،الخصوبةالهةاحدموالحديثةالدولةعصرفي

أخا،معويتماثلالاحمر،البحرالىالقوافلطرقحاميالصحراء-امريعدوآحيانا

)وعدأخميمامبوسر،،كوبتوس،خمس،فيفيعبادتهمركزوكان.سبك،ايزيسابنحور-

العمود،هووفتيشيتهالاتيخر.هـينثورهوالمقدسوالحيوانايزيس(،زوجأخميمفي

.بانمعالإغريقوماثلهالحصاد،بدايةيومفيهـينبعيدويحتفل.جدمثل

نأونيت

العظيم.هرموبوليسثامونالهةآحد

المقدسةالنباتات

نظرياتنظروجهةومنحتحور،وشجرةإشيدنتهمجرةمثلالمثيولوجيةالنباتات

والدياناتال!ساطيرجميعفيعملياتجسدتالخاصةالأتالحابعخرفيالآساطير،
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"اعجلد!؟وملا!أث!كل!ما،1 لميلثط!لهـ3

مركزفيوضعتالتيالعالميةالهمشجرذ،الكوننظريةوتمثل،العالميةالنتهمجرذشكل

وغيرها(عالميةجبالثلاثة،كلبعالميتنتكلجرف!تمتفاقضا-يكوتانيمكن)والمركزالعالم

الفضاءتنظيموشكلمضمونتحدداءساسية،فكرةتعدوهي،عمودياوضعاوت!شغل

،(رو!جلا)السفليالجز"إلىتنقسمعمودياالعالميةالنتهمجرذتجرتةوخلال،الكوني

السفلية-لعلويا)اتصادعموديا،ولهجد(ال!غصان)لعلويوا،(عالجذ)لوسطيوا

فيالرلهيستنيالمناطقلميز.العالميةالهمشحرةوبواسطة،(وغيرهاا"لآرضرالسماء-

ا!همفلي(االعالم)مملكةوالسفلي)ا!لآرفر(،الوسطيالسماء()مملثةالعلويالكون

علالمةالسنةأوتمات،الليل)النهار،والمستقبلوالحاضر،،الماضي،(الفضالي)المحيط

الخلف-الحاليالجيل-السلف.النسبسلسلةتآويلفيخاصروبشكلملانمة(،وغير

منالجهتينالعادةوفينفسها،الشجرةشكلتهاالعالميةللنتمجرةالآفقيةوالتركيبة

بنتهمريةتماثيلآوالظلفذاتلحيواناتمتماثلةصورفيالأغلبعلىموجودةالجذع

للشحرةالعموديةالتركيبكاكانتواذا(المقدسينبسر،،كهنة،آسطوريينآفراد،)الآلهة

العموديةالتركيبةفإن،الكوننشآةشيءكلوقبل،متيولوجيبمحيطمرتبطةالعالمية

فيموجودداثمانموذجهاوالطقسروموضوعفيه،المعفهمار!ينوالطقسمعتتناسب

استوعبتأفقياالمتتاليةالعناصروكلواليسار،اليمينمنالطقسفيوالمشاركينالمركز،

والنسل،،والثروةوالخصولة،السعادةضمانهوالرتيسيوالهدف،طقسيكمشهد

بينةفيمثيولوجياواسقاط،ال!سطورةواقعيةكبراغماتيةنفسهالطقستفسيرويمكن

الطقس.

الواقعيةالنباتات

،الحياة،للطبيعةرمزاالنباتاتوعدت،قديمةمعتقداتالىالآشهمجارعبادةترجع

الجميز،هيبكثرةالدينيةالطقوسفياستخدمتآوعبدتالتيال!شجارومن،الانبعاث

الخلنج.عبادة،وكذلكالبردى،الصفصاهـ،انلوتس

الىأيضاوربماالحداذ،كآجنحةالسماءعنقديمةتصوراتالىجعيليال!شكلهذا

العليامصروحدةإلىترمزوادجتمعال!سراتقبلماعصروفيالصقرحور-شكل

فيذكرتللفراعنةالرسميةالألقابالىنخبتاسميرجعو،واحدةدولةفيوالسفلى
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لمدح-1!((

وآحيانا.الميتللفرعونوحاميةوحورس!عكوادجتجانبال!هرامات."الىلصوصر

الاسراتقبلماعصرفيتصوراتوجودعلىيشير،وذلكالآمكالهة-موتمعتماثلت

العليا،لمصرالقديمةالعاصمةهيراكونبوليسر،عبادتهامركزال!لهة،لجميعكامنخبتعن

الحداذ.هوالمقدسروالحيوان

كونبوليس.هيرانظرا

الأهراماتنصوص

المتوفبش.والسادسةالخامسةالاسرذفراعنةومصراتالمقابرغرففيجداريةنقوشر

ضمانةالنصوصوظيفة،وغيرهاسحريةوتعاويذ،آسطوريةآحداثكتاباتعلىوتحتوو

.اوتال!فيآبديةوحياةينبع!ثحيثاوزيري!مر،معيتماثلحيث،الميتللفرعون

التوابيتنصوص

والدولة،الاولالانتقالعصرالىتعودالتيالخشبيةالتوابيتجدراتداخلنقوش!

حوار.شكلعلىةآسطوريةأحداثكتابةعلىوتحتوي،الوسطى

نفرحوتب

آخاوخنسو،جانبإلىوعبدالقمر،الهوهوفيفيفيمحلياله،الراتعالراضي

.(نفرحوتب)خنسو-خنسوكجوهربرزالعادةوفي،توت

نفرتوم

ما.منطقةنباتاتإلهممفيس!،ثالوثالهةاحد،(اللوتسيعنييآ)7؟الجميلةالوردد

لذلك،اللوتسبهقصدوالاسمرعخ!تحمن.كالوتسالآهرامات.نصوصفيذكر

نآالصيغل!حدوفقا،الهرموبوليسيةالكوننشآةمعآيضاارتبطتنفرتومعبادة

علىصورالآغلبوعلى-الحقولالهة7ابنعدوآحيانالهيضاء.لوتسمنولدتالعشصس

منوغصنواللوتسبالاوريامزينة،الرآسعلىومنديلملحفةمعيسيرانساتلك!ثل

المقدسةوالنبتةمصفيعس،عبادته،مركزالزمنعلىالسيطردإلىيرمز،النخيلننمجرة

اللوتسر.
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لهط!ل!دليلىا"ان!طط،،الم!؟!يع91

نوبا

كوشر-لالمصرية

نوت

هيالقديمةالمعتقداتفي.العظيمهليوبوليسرتاسوعالههةآحدفالسما"،الهةالسماء.

تصويرهابدآالقديمةالدولةعصرمنذ.ا"لآل!هةوجميعال!شصمرولدت،السماويةالبقرة

نصوصربعضفيبقيتالالهةجميعكآمنوتعنالتصوراتواثار،امرآةشكلعلى

حتىنجدهاالهمشمعسولادةولحظةالسماويةالبقرةهيثةعلىنوتوصورت،الأهرامات

الؤمنوتنعوتاستخدامظلمصرتاريخمراحلامتدادوعلى،المفخرةالعصور

هيدةعلىنوتصورتماونادرا،ال!لهةمنجبة،يومكلرعيلدماذا،للنجومالعظيمة

."السماءعنللذسطوردوفقاوذلك،(قديمةتصوراتالىيرجعكلذو)،ريزنخ

وفقاوذلككالسماء،بدايةنوتتبرزال!مواتعنالمدافعةدوروفي.(7")مدحووالنجوم

الىالموتىآرواحترفع،سماويةوكبقرةالسماء،فيموجودةالداوتأن،قديمةلتصورات

نيفتي!كلرايزيممر،،نيتجانب)الىصورت،للامواتوحاميةمدافعةنوتومتاخراالسماء،

مكانكلفيالدينيةالنصوصرفيوذكرت.التوابيتعلىجناحيهاتبسطوهي(سلكتو

،موتمعوتماثلت.عبادتهامركزآيضاوهيفقط،هليوبوليسفيوكهنةمعبدلهاوكان

.ريمعآحياناالإغريقوماثلها،تاورتمعونادراحتحور،

نون

علىجسدوأيضا،العالمخلقبدايةفيوجد،الفوضى-الأوليالمحيط0""الماء1،)

فيويتماثل،الكونلنشآةالأربعةالنظرياتفيموجودوهو،ذكريإلهوهو،إنسانشكل

حقيقية-طبيعيةظواهرالىيبدوهاعلىيرجعوشكله،بتاحمعممفيسمدينةكوننشأة

ومع،النيلكفيضانأوزيريسمعويتماثلمعابد،وعبادةآماكنلهيكنلم.النيلفيضان

حابي.

الآهرامات."إلى"نصوصفيمرةد!ولوذكر،العظيمهرموبوليسثامونالهةأحد-؟

أمونيت.وآموت،نونتجانب
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لددع!((

نونتونون

-.ال!رموبوليسيةالكوننشآذنظريةفيال!هيانزوجات

نيبري

وفي،النيلكيصانيعنياقي،حدينتعكميادا/لآهرامات.نصوصرفيذكرالحبوب

علىالموتىيساعد،وكإلهخضرا*،نباتاتفرخشكلعلىتنبعث،كعاللةالتواليتمتون

ا!لآموات،بعبادذمرتبط،رننتابن،والمحاصيلالحبوبالهيثةالح!الدرلةوفيأالاندمات

الحديتةالدولةعصروحنذ.يىالتمراباجلحمنالبيرةصانعإلهو،لالزمواتالطعامكحعصيا

رجلهيتةعلىنيبرخئيوصور-مماثلةوظالهفمعنبتللآلهةكزوجالنصوصركيجسد

.المحصولفصلمنيومآولفيبعيددكبير،ويحتفلتمتالجسديعانقسصكلب

هاعلىعددبداية-ليمياوفيالدلتاغربلهيالاسراتقبلماعصرفيعبادتهظثهرت

وآمالآباءآبنيتنعوتذلكيوكدحيت،العالموخالقالمشصعهمرولد،السصاتي4-أكايبدو

قبلماعصرومند-سماويةبقردنتمكلعلىنيتصورتنادر()واستثناءوا!لأم!ات

ظهورالعصرهذاإلىويرجعالمل!4،وحاميوالصيدالحربإلههيالمبكر-ا!لاسرات

الحياكةوحامية،الخصوبةالهةوظيفةالقديمةالدولةفيواكتسبتالمرعبنيتنعوت

ايزيس،حانبالىنيت)ومتأخراالامواتبعباددومرتبط(رم!ياسلمدينةالرتيسة)المهنة

جناحيها،فاردةالهةنتهمكلعلىالتوابيتآغطيةعلىصورتالؤغلبعلى،سلكتنفتيممر،

عبادذازدهارويرجعحتحور،حكلتتماثلآصبحتالحديثةالدولةوفي-(الموتىتحرسر

مركزمنخرجواالذينوالفراعنة،والعشرينالسادسةالأسرةحكمعصرالىنيت

نعتايضاولها،اوبواوتواحيانا،آنوبيسزوجةنيتعدت.وآحيالاسايسفينيتعبادذ

ل!حدوفقا.خنومزوجةليتوبولي!سوفيآلفنتينفيوعدتالداوتطريقفاتحة

-التمساحثديهامنتطعموهيصوروهاماغالبالذلك،سوبكنيتولدتال!ساطير،

فيعبادتهاوانتنتهمرت،سايهمسعبادتهامركر.ني!تاربسهصكليئالخياطةهونيتوفتينتهمية

آثينا.معالاغريقوماثلها،مكانكل
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ثط!ل!دليلىا"إ!؟لمو؟!ثح2ألث!اا

البيت،مالكة.نيبض!تباسماستخدامهاوشاع،نبتحتبالمصرية،يونانيةكلمة

مب.الملآعلىكيبناءقفةمعبيتصورة(م،+صرتد)انصرنيفتي!رلاسمالهيروغليفيةوالعلأمة

."لنصوصروفقا-المتبقيةالدينيةالنصوصرفيالآلهةهذهجوهرعنتقريبايكشهمف

القاربفيالنهاريةرحلةفيوايزي!مر،الليليةرحلةفيرعترافق"نيفتي!را!لآهرامات

نيتايزيسر،ومكلا!!سرخئي،البيتحامي!عدتاحيانانيفتيهمهمرايزيعمر،جانبوالى.الم!بدخئي

.للأكمواتكحاميةالتوابيتعلىمعبسطةبآ!جنحةصورتسلكتو

ليسبوموهر

النتهملالكيمديلةنت!مونو،بالقبطية)التغانية(،خمونحيمنو،بالمصرية،يونانيةكلمة

للنيل.الآوسط

مونتهر

العليا.مصرفيمدينة،آوليبالمصريةيونانمة،كلمة

هليوبوليس

السفلىمصرفىمدلنهآونو،وبالمصرله،اغرلميهكلمه

هيراكونبوليس

العليا.لمصرقديمةعاصمةوهينخن،بالمصرية،يونانيةكلمة

وتو(أوادجت)

علأقةعنقديمةتصوراتالىيرجعنموذج،الاخضر2ادجوبالقبطيةبوتوباليونانية

النيلوفيضانالخصوبةكالهةالدلتافيوادجتعبدتبداية-والمياهبالؤرضالؤفعى

وظيفةال!سراتقبلماعصرمنذاكتسبت،(الطبيعةانبعاثيعنيالاخضر)اللون

فيوالسفلىالعليامصروحدةإلىيرمزلهوكزوجنخبتحانبوإلىللفرعونالحارسة

،(العرشيالاسم)انظرللفراعنةالرسميةالالقابفيوادجتاسمودخل،واحدةدولة

مخت،سخمت،)تفنوتاللبواتالهةوكلالأوريا()وأيضاالشمسعينمعوتماثلت
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))!
هينةعلىنخبتمعونادرا،كوبراهينةعلىوجسدتايزيسر،،نخبتوآحيانا،(وغيرها

،لبؤةبرآسرامرآذهيتةعلىتجسدآصبحتخرذالمفالعصورومنذ،آفعىبرآسرحدآذ

بوتو(،)باليونانيةبيفيعبادتهامركزامرآذ،هينةعلىآحياناالبطليالعصروفي

آفرديتي.معالإغريقماثلها

فيومواحة

بحرباومبالمصرية،يونانيةكلمة

الملوكوادي

،ومنذفيفيعندللنيلالغربيال!شاطئعلىالواديبصخورمحاطة،فيفيمقبرةآو

للفراعنة.مقبرةآصبحتالحديثةالدولةعصر

يوتا-يت

والسفلى.العليامصربينالحدودعلىمدينة،لشتباليونانية

تمثلحيثالباءبجانبال!هرامات.نصوصفي،والآلهةالإنسانجوهرآرواحآحدى

ماعلىكقرينالكاعنوالتصورات،الكايملكونوحدهمهمالذين،والفراعنةالآلهةقوة

يبدو
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؟فى؟حقا"

القدبمةالمصريةالنصوصمنمقاطع-،

الهليوبوليسيةالكوننشاةنظريةعرض

الأهراماتنصوص.آ

صعدهـالىآن!-بنفسهنفسهآوجدالذى،خبرى،بكمرحبا-آتوم،بكمرحبا.ا7؟ثا

ظهر.من،توتخبرى-باسمظهرتوانت،العالي،توتحول-باسمالعلا

عضوداخذهوهليوبوليهممر.فيآسرته،ونفتلنمسهنفس!اوجد!م،توتاتوم-.)7لإد

تفنوتوو!ننتؤهـين-ولداوهكذا،اسرتهنفثةيدد،واحدثفي

فيبنمعبدفيالبداليةبىبفتلةعلىبن)بصورذ(تربعتآنت،خبرى--آتوما457

تحلحئ،الكاا!لإلهيةبآيديكمهت!ضتحاالت،11تفنوتوتقيآتسو،بصقت،هليوبولي!س

فيهم.الملألهيةالكا

ريندبريمنير-."بردية.ب

23.،2-27.:،

منوالكتير،خلقتانابعدماالموجوداتكلخلؤ-خبرخئيمثلخلؤص،توت)رع(أنا

خلقتوآنا،ارضهناكيكنولمسماء،بعدهناكيكنولم،فميمنخرجتالمخلوقات

،وفكرتقلبيفيفكرتآنا،عليهاقف،مكانالنفسيآجداللأوجود،ولممن،نونمنهناك

وأناشو،بعدآبصؤلموآناالوحيد،المستقبلفي،الاشكالكلخلقتواناوجهـيامام

وناكحت،قبضتيمعآتحدتوآنا--.معيخلؤ،منغيرييكن،ولمتفنوتبعدآتقيالم

همنعمنوت.أبيوقال.تفنوتتقيآتوأناشو،خلقتوآنافميفيالمنىووقع،يدي

مرواوأينما،علىوغضبوا...عنيابتعدواوعندماللابد،حارسةلهمعينيوكانتينمون

وبعد،عضويعلىوضعتهوآنا.عظمتهواستبدلت،مكانهفياخرخلقتبآننيوجدوا

الآرضكلعلىسيطرواذلك

27.-،27.4:

خيرىا"لالقاظ!فعبلل1ام!طعد،الإدعاعلحازتا

لم!اهـالالعن!الرطوبه،الهـهه

لغتوهـ-يصض!انا.ا!وراصاالهاستموالحالوحيرالشمعمر،ال!
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الد!ع!((

الارفر،هذهعلىظ!رتآنا،تفنوتشو،،نونالهة-ثلاثةمعيوحيد،كإلهظهرتوبعدما

جمعتمابعدوذلك،عينيمععوجلبوافيه،مكثواحيثنون،فيابتهجواتفنوتووشو

وغضبت،عينيمنخرجواالبشر،ر!ظودموعيعليعسكبتانآو،اهضعبمعآعضالي

وآنا،جلالتهعينواستبدلت،مكانهاآخرىعينخلقتآننيوجدترجعتوعندماعلى،

الجذور،منظ!رتآناالارضكلعلىمكانهاكصحدد()كحارسي،الأمامفيوضعته

معيخلقشيءوكلالآرضكلخلقتآنا

ا!)والنجوم2-السماء

يرتفعون،وهمالسماء،نهايةوحتى)نوت(وفيهاالسماءفييسبحون(هم)النجوم

،وهميشاهدونهمولا،يرتفعونلاداخلها،وهمفييسبحونهمالنهاروفيويشاهدونهم

الهمهمسماءفيوراءهيسبحونهـموعندنذ،وراءهويدخلون()رعالإلهوراءيدخلون

فمهافييدخلونوهم،الغربيقف!لافي)رع(جلألتهيهدأبعدماالبلداتفيويسكنون

تاكلع-وعندئذ،الغربفيرأسهامكان

لهاومنح،الأطفالأكلتأنهابسببعليهاغضبوهو،نوتمعجبتشاجروعندما

أكلتهم.وهي،خنوصهآيأكلالذي""الخنزيراسم

بسببمعها،تتشاجرلا،جب.وقالرأسهمنأعلىوعلقهارفعهاشوأبوهاوهكذا

فيدبرهاتحتمكانمنويدخلونسيعيشونوهمولدتهموهي،وليدتها)هم(تأكلآنها

.الأرضعلىيرمىوسوف،هناكوقعمنهمأحدولا..-يومكلالشرق

حابىأنانت!يد-3

الوسطىالدولةعصرآنانت!يد.أ

،الأرضهذهمنيخرجالذي،لك،النيلالمجد

!...*مصرتحيالكيويمر

رع،وخالق،الحقوليرلهكب

.الحيواناتجميعتعيشلكي

!آ(نصرانظرالجقرذاكتابويسصى)(عشرةالتاسعةالأسرة)الآولسيتيللفرعوقالدفنغرفةسقفعلىمملؤالنصر!

كاكا2
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الماء،عنالبعيددالصحرا"يسقي

السماءمننداهينزل

،نبريآوصلالذخئي،المحبوبجب

يزدهرالماهربتاحتجبر

!.--*الرينت!ةذوالقاند،الآسماكسيد

الحنطة،خالقالشعير،صانع

المعابد-فيال!عياديعملهو

التنفسآنغلق،تمهلهووإذا

دنهماحبونالناسوكل

الآلهة،قرابيهتعلىيقضي

!--.حصالناسملاينويموت

مبتهجةالأرضتكونينتهمرقهووعندما

سعادةفيالاحياءوكل

بالضحكتبدأالأسنانوكل

ينكشفسنوكل

وفيروطعام،الحبوبيجلب

!...*جميلشيءكلصانع

للماشيه،با!ث!عألاصافي

اله-كلبقرابينيهتم

الارضوعلىالسماء،في،جهنمفيالموجود

الصوامع،وموسعالعنابر،مليء

الفقراء.بآشياءالمهتم

رغبة،أيفيالازدهارعلىال!شجارمجبر

؟فى؟حقا"
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-حالمد!((

!--.*نواقصذلكفييوحدولا

الآخر،مثلللواحدالقوةمعطي

!...!معهقاضييوجدولا

،الظلاممنالخارج،المشرق

لمواشيهالشحوم

شىءكلصانع،لهوكطهذا

!...!حمعرفتهفيآحياءيوجدولا

لأخضراالآخضر،

الآخضر،حابى

بالمواشيالناس!هزود

الحقولفي-والمواشي

الآخضرالؤخضر،

الخضر،حابى

(1)الحديثةالمصريةالدولةعصرأنانتميد-ب

نونمحبوبحي،الخيرإلهنعم

ال!مواخفي()العظيمالتاسوعوالآلهةأبابى،

مصروأكل،وغذاء،طعام

الأطعمةكلباعث

الطعامأصبعه،وعلىالوفرة-طريقهوفي

هوياتيعندما،يبتهجونوالناس

بنفسهنفسهخالقالوحيدأنت

اغراب*هـاعرحابىترارزتحتل(سيلسيلمقبالقربالصخورعلىعشرذالتاسص!ا!لأسردتصسد1آربعةاعىمملؤالنصر-؟
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جوهرديعرفولا

مغارتكمنفيهتخرجالذي،اليوموفي

وجهكلعلىالسعادذ

الوفيرة،والحبوبالسمكسيدآنت

السمكوالطيورمصرمانح

)العظيم(التاسوعجوهريعلمونلا

حياتهموآنت

قرابينهمتتضاعف/داقدومكوآثناء

مذابحعولحمملئ

بالزمرةبكيرحبونوهم

تبعثهموآنت

الناسل!حىوتسرع

ضر!لاحكمرع،عندمامنل

نونالساكن

العالمفيمحركه

سعادةفيوجنوبهالعالمكل

الخيريخلقحابىأبفإنتتمنىعندما

الارضالمحبوبةفي

صا!رلاقلبكخالق

ضرورياتعللأحياءتقدمأنداثماتسعى

كالرمل،الحبوبمضاعف

العلياحفتهاحتىالصوامعمملئنعم

قاض!فلاآنتاءلعتىاىد

"؟ولحق
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وصجلسرالآلهةجميعآبليرضيحالاتعنبحث(الحاكم)الفرعونعظمتهوهكذا

همالذيالخيرفييفكر،توتمثل،حكيموقلبه،ال!مواجعلىالمسيطر،الجنوبآلهة

عظمته.وقالالبلاد،هذدفيعملتمثلماذلكرع،عولزمنمنذفرعونيوجدلا،يحبونه

وجميع!حيفيخر،بعدما)فقط(والغذاءالطعامره!ظيوالآرضين.محيالنيل7.هذا

قرابكلبيرويلكي،مغارتينمنحابىيخرج...بقراره)فقط(ويغتنون،بفضلهيعيشون

القرابين"يضاعف..-فانه،(يفيض)عندما.للآالهةالحبوب

الظلامقوئمعالنت!مسصراع.4

الأهراماتنصوصم.آ

إندفالافعىعرفعلىمافدتوتبت-43؟

....دجسرتبالآفعىعرفعلىآخرىمرةوثبت

قاربهعلىلهتتبعالتيوالأوريارعيصعد

...الأرضمنالخارجة،ال!فعىهذهوضد

السكينبهذهرآسهوتقطع

مافدت.بيدكانتالتي

الموتىلأكتاب.ب

تتراجع،آنيجبرالذيالسائر،،للخلف

عببالولعده

للخلف،طريق،رعآنا،طريق

سمكفليهلك

يحبطونكرع

تحبطكالهتك

مافدتانتزعتهقلبك
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؟ول؟حقا"

العقربكبلتأنت

الحقيقةسجلجرحك

27:

حرسهاالتيالمعركةليلةوفي،هليوبولسفيتعاركالذي،العظيمالقطهذاأنا

الأعداء.هزيمةيومفينبون

15)م"نفسهرعوهو،هليوبوليسفيتعاركالذي،القطالإله-؟"اذهما11

(؟)أوزيريسناشيدأ.5

أوزيريسلكالمجد01

الآلهةملك،الأبديةسيد

الأسماءالكثير

الشكلالبديع

المعبدفيالسريةالطقوس

بوزيريسفيالأولى،عجيبةروحهذه

الصيفيةالحقولفيالكثيرالغذاء

بوزيريسنومفيالمدحسيد

هليوبوليسفيالمأكولاتمالك

الحقيقتينقصرفيالصلواتسيد

كررتسيد،السريةالروح

ممفيسفيئالبديع

...الخاصوجسدهرعروح

مصرلكلالوجودالقدممنذ

الموتىكتابمنفصلإلىيرجمرت!قنهذا

موعشرالخامس!للمونولعودأحوتكلسقىآموتالمدبرمسلهعلىصعلوالآتشودةهذدتصر

*ذ7نه!ل
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المدح!((

)العظيم(الآلهةتاسوعآماموادكولاتالطعام

الأرواحبينسعيدةالروح

بارادتهالنباتاتتنمو

طعامحقوللهوتلد

والنجومالسماءلهوتخضع

العظيمبوابةلهوتفتح

الجنوبالسماءفييمدحالسيد

الشمالالسماءفيويمجد

وجههأمامالنجومتختفيلا

ثابتومسكنه

جبمنبإرادةلهويضحون

تمدحهالتاسوعوآلهة

المقبرةسكانوينحنيالأرضتقبلجهنمفيوالموجودات

يشاهدونهعندما،يبتهجونوالأسلاف

أمامهمالرعبفيهناكوموجود

يمتدحونهوالأرضين

يمتدحونهومقربوه

العارفينبننهنوالأول،الماهرلهن،العارفون

القويوالحكمالأبديالمقام

التاسوعلإلهةالرائعالجبار،

إليهالنظريحبون،العذوبة

الأرضركلعلىالرعبمنفذ

أسمهيسمونهمنعم

27يه
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لهيقدمونماذا،الجميعآمام

الارضوفيالسماءعلىالصلواتسيد

جبآمامآبيهمادح

جبآمامآمهمحب

لعدوهالمهلك،العظمىالقوة

عدوهيهزموهوالجبار،

خصمهنحوالرعبوجه

الشرعلىنوومنتخومحس!كا

عدوهينتهكهو،الصلبالقلب

مصرمملكةفيجبوارث

)أوزيريس(وسعادته()جبهوشاهد

النعيمللبلادينقلأنوأمره

لدلهفىالبلادهذهأرضهووأخذ

وهوائهامياهها

ومواشيهانباتاتهاكل

ويرفرفيطيرماكل

الصغيرةوالمواشيالزواحف

نوتلآبنمنحذلككل

ذلكمنمصروابت!جت

أبوهالعرشعلىوتربع

الآفقمنشروقهآثناءرعمثل

المتكدرينوجهفيالنوريعطيوهو

الشصمرآلثهمعلوهو

؟لم!لأ؟حقا"
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مصرفيانتشروهو

الصباحشمسمثل

السماءالىنفذعرشه

النجوممعوتصاهر

لكلالقائدالإله

والأمرالخيراتغزير

هك-.-!العظيمللتاسوعالمادح

التاسوعالهةابتهجت

أوزيريسابنحور،يمشيهوها

الصلب،القلب

أوزيريسوارث،إيزيسابن

الحقيقةمحكمةلهاجتمعت

)رع(شيءكلوصاحبالتاسوعالهة

هناكالمتحد،الحقيقةسيد

الباطلعنيعبر

.لسيدهالمقاميرجعلكي،جبقاعةفياستقر

حورعليهعثر

!...!أبيهمقامومنحه

الرذائلواستأصلتالشر،اختفى

سيدهاتحتالأرضهدأت

لسيدهالحقيقةوتبت

الرشأخذإلزلسابنأويفر،ابعهج
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جبقاعةفيأبيهمقاملهومنح

توتودلهنرعقال

المحكمة(وافقتيعني)أيوصمتت

جبأبيكوأمرك

أمركماوأعمل

(7)أوزيريسانبعاث.6

أوزيريسإلى()الآلهةتأتي

إيزيسبكاءصوتعلى

!...حصنفتيسأنينوعلى

أوزيريس،لكيقولونهم

تأتيأنتنعم،تركتأنكهنبالرغم

ستستيقظأنتنعم،نمتأنكمنبالرغم

أنتستحىنعممت،انكمنبالرغم

أبنكبكفعلماذاانظرقف،

حوربكفعلماذاوأسمع،أستيقظ

وهزمكلأجلكانهزمهو

!...!أعداكرأسعلىصندلكحوروضع

هزمهأبنكحور

عينهمنهأنتزعهو

لكوأعطاها

الباء()روحكفيها

!...!الأرواحأمامقوتكفيها

الأهراما!نصوصمنمخ!لفهاجزاءفىموجودةآونلرلشانبعاتعنالمدوتهالتصوحر

"؟طهـلأ؟حق
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لحوريدكأعطيتانتقف

تقفلكيعملهو

آوزيريساستيقظ

وتعبتالآلهةوغفت

الالهيستيقظ

جسدهعلىالإلهويسيطر

أوزيريسيشرق

النقيالصولجان

!..-*العاليالحقيقةسيد

الآلهةأب،راضيأتوم

لفنوهـمعراضىشو

هك.--!نوتمعراضيجب

السماءفيالموجودة،راضيةالآلهةجميع

الأرف!علىالموجودةراضيةالآلهةجميع

يقولونهمإليناتعال

أوزيريس.،لكالآلهةتقول

الكبيرأخونايمشي

آبيكبكر

لآمكالآكبرالأبن

الآلهةوتقول،يقولونهم

141الأسودوالخنزيرحور.7

عرهذا،تعرفوالمواذا،ذلكآعرفآناحورلا"يعطلم)مدينة(لماذا،تعرفانتهل

ك!اهـالموتىعر11+الغصلدالأسطوتالصرلسكل1

27ـه

http://www.al-maktabeh.com



"قح؟ىف؟

لرع.حورقالوهكذا،عينهفيحورآصابالذي،جرحهبسببكمكافأةأعطاهلذي

."تراهمهيوهكذا،عينكخلقتهاالتيالمخلوقاتآرىآنليسمح

الرعبلهووعمل!نظر،وعندماالأسودالخنزلرعلىهناكآنظرلحور.رعوقال

عينه.في)عملت(لما

لستهنلعينيالضربةكانتإذا،هكذاعينيلرع.حوروقال

نفسه(كرعالعالمكلإلىينظرأنتفكيربدون)ورغبوتقهقه

يشفىوهو،فراشهعلىفليستلقللالهة."ارعقالعندئذ

حور.عينمولماجرحاوأصابأسودخنزيرهيثةعلىأتخذلستهذا)وبالفعل(

يتشافىهونعمحور،عننظرهحولالخنزير)استيقخ!(للالهة:رعقالعندئذ

حور.عنالنظرالخنزيرصرف)لذلك(

(4)السبعالحتحوراتأغاني.8

)حتحور(لأجلكالموزونةضربتنا

لعظمتكنرقصنحن

العاليةالسماءحتى

المديحبكنشيدونحن

الصولجانسيدةأنتي

العقدسيدة

الموسيقىسيدة

لأجلكتعزفالتي

يومكللعظمتكالمديحنشيدونحن

الأرضعلىيسطعالنورعندمااللحظةتلكوحتىالمساءمن

دندراالآمرةابتهاجكأمامنبتهجونحن

بالأناشيدبكنشعرونحن

الحديثةالدولةعصرإل!يعودالتصرلا
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الرقصوحامية،الابتهاجسيدةأنت

القيثارةعلىاللعبوحامية،الموسيقىسيدةأنت

الزهورأكليلوحاميةوالغناء،الرقصسيدةأنت

الرقصوحاميةالعطور،سيدةآنت

عظمتكنمجدنحن

لكالمديحننش!نحن

مجدكنمجدنحن

الآلهةجميععلى

الأناشيدسيدةأنت

الكتبوحامية

الكتاببيتوصاحبة

يومكلبعظمتكنبتهجنحن

لأغانينايصغيعندما،يبتهجقلبك

رؤيتكعنديبتهجوقلبنا

والغناءالرقصوحاميةالزهور،سيدةأنت

بكنلعبنحن،أمامكنبتهجنحن

لأجلك.بهنقومبمايبتهجوقلبك

11()111الهوتىكتاب"فصل.9

الانكاري""الاعتراف01

بالناسالأذىألحقلمأنا

بالماشيةالضررألحؤلمأنا

هك...ورإيزيسمعبإتمأقملمآنا

كراستوقتيسفأمقبلكقيمةالق!المصريةالنصوحرمنترجمة1()

ء،ة
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!...!رديثةأحدثلمأنا

المقدسالقاربربانسمعيلمسلمأسمي

اجذفآنالم

الضعيفعلىيديأرفعلمأنا

الآلهةأمامرذيلةاعمللمأنا

سيدهأمامعبداأضطهدلمأنا

علةأسببلمأنا

الدموعأسببلمأنا

أقتللمأنا

بالقتلأمرلمأنا

شخصلأيالأذىأسببلمأنا

المعابدهخزونأستنزفلمأنا

الآلهةخبزأتلفلمأنا

الأمواتخبزأختلسلمأنا

بالزنىأقملمأنا

بالفحاشةأقملمأنا

أنقصولمالميزانعلىأضفلمأنا

111)أرلهرامنأنقصلمأنا

.أروراولنصفأخدعلموأنا

الوزنةعلىأضغطلمأنا

مطمارأخدعلمأنا

الأطفالفممنالحليبأخذلمأنا

مراعيهامنوالماعزالغنمأطردلمأنا

داملحؤانظر11

"حقاول1
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الآلهةطيوربالقوةأصطدلمأنا

بحرهافيالآلهةسمكاصطدلمأنا

موسمهافيالمياهآوقفلمآنا

طريقهافيالجاريةالمياهأحجزلمأنا

ساعتهافيالقرابيننارآطفىءلمآنا

اللحومقرابينأيامأهمللمأنا

الإلهباسمقطيعآرعبلمأنا

خروجهآثناءالإلهأمامالعراقيلآضعلمآنا

برئأنا،برئأنا،برئأنا،برئأنا

لكلالحياةيهدي،التنفسسيدأنف،أناهليوبوليسفيالعظيمبينوبراءةهي،-براءتي

فصلهنالثانيالشهرفي!...!)القصر(حورعينالمفعمة،الأيامكلفيالمصريين

)رع(.الأرضهذهسيدحضرةفيال!خير-اليومفي،التحاريق

فيسيئشيءآيمعييحدثلم،هليوبوليسفي)القمر(حورعينأبصرتآنانعم

رفاق،فيهمالمستقرإله،آربعينأسماءاعرفأنا،العظيمالحقيقتينقصرفيالبلاد،هذه

-()أوزيريسالعظيمالاله

الميتلبراءةالثانيالكلام.ب

الشر.أسببلمآنا،هليوبوليسفيكانالذينمتوت،آوسخ-يا.)

أسرق.لمأنا،أخاحير-فيكانالذي،سيدجتخبت-2.يا

أحسد.لمآناهرموبوليس،فيكانالذيدندجي،يا.؟

آسلب.لمأنا،كيريرتفيكانالذي،أكشوتيا-4

أقتل.لمآناسيتاو،رو-فيكانالذينيخيخاو،يا-5

-الوزتفيآضفلمأناالسماء،فىكانالذي،روتيلا.6

أنافقلمأناليتوبولي!س،فيكانالذي،ديسايرتي-يم-يا.7

.المقدساتآدنسلمآنا،الخلففيكانالذينبي،يا.8

كاعرو2
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آكذب.لمهيراكونوبوليس،آنافيكانالذيكيسو،سيد-يا

الآكل.آسرقلمآنا،ممفيسفيكانالذينسر،آودي-يا.

عبثا.آتذمرلمآنا،الغربفيكانالذي،كرتييا-

شيء.آيآخرقلمآنا،الفيومفيكانالذيابحو،خدجي-يا.

التابعة،الثيرانوالبقرآذبحلمأنا،القرابينمذبحعندكاتالذي،سنفاوتم-يا.

للآلهة.

سنابلعلىآستوللمآنا،ثلاثينحوشآسفلفيكانالذيبسكو،أوتم-يا-

.الحبوب

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

يا

الشعير.حبوبآغتصبلمآنا،ماتيفيكانالذي،الحقيقةسيد

أتنصت.لمأنا،بوباستيسفيكانالذي،تنمي

أثرثر.لمأنا،هليوبوليسفيكانالذيآدي،

.أملاكبسببأتشاجرلمأناآندجي،فيكانالذيدجودجو،

بالزنى.آقملمآنا،المحكمةمكانفيكانالذيآوامتي،

بالفاحشة.أقملمأنا،مينامعبدفيكانالذيمانتف،

أهدد.لمأنااماد،فىكانالذكطخرلهرو،

شيء.آيآخرقلمأناتوي،فيكانالذي،حمي

أغضب.لمأنا،آورتفيكانالذيخرو،شيد-

الآيمن.الكلاممثلأصماأكنلمآنادجي،حيحا-فيكاننخن،الذي

مضايقا.أكنلمآنا،أونسيفيكانيذلا،وريخسير-

المحكمة.فيأشاراتأضعلمأناشتت،فيكانالذي،باستي

مخادعا.زوجاآكنلمآنا،تاجد-تحبتفيكاتالذي،خرفحف

قلبي.عنشيماآخفلمالفجر،فيكانالذيريد،تا-

الآخر.أهنلمآنا،الظلامفيكانالذي،كنمتج

ال!خرين.معسخيفاآكنلمآناسايس،فيكانالذيإختنف،

قلبي.فيصبوراأكنلمأناندجفت،فيكانالذيخرو،نب-

هـ32
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32.!.-.!

-ثرثاراآكنلمأنا،سيوتفيكانالذي،أتسينب--

رديتة.آعمللموآنابقع،عليهيوجدلا،رم!يفممفيكانالذي،نفرتوميا.

الفرعون.آهنلمآنابوسيريس،فيكانالذيسين،تم-يا.

الماء\فيآسبحلمآناتشبو،فيكانالذيإرمبف،يا.

ضجيجا.آحدثلمآناكون،فيكانالذي،خييا.

أجذف.لم،آناالحوشفيكانالذيرخت،آودجب-يا.

آتعجرف.لمآنانير،فيكانالذي،نفرتنحب-يا.

الآخرين.عننفسيأميزلمأنا،المدينةفيكانالذينحبكو،يا.

!...!المغارةفيكانالذي،دجيرتبيا.

مدينتي.إلهعلىأفترلمأنا،يوجرتفيكانالذي،إنافيا.

(ا+)أتونناشيدأ.،ه

الذيشو،باسمالسماءفييبتهجحوراحيترع-الاله،حينعم:باسمهالإلهنمجد

يصونأنهشيء،كلسيد،وعظيمحيأتون،الزمنقدبممنذحيهو1")؟ا(نعمأتونهو

لملكوالمجدآخيتاتونفيآتونمعبدسيد،الأرضوسيدالسصاءسيد،الشمسقرص

عندالوحيد،رعخبرونفرالأرضينلسيدالمجد،الحقيقةيعيش،والسفلىالعليامصر

للملكةالمجد،حياتهأياملتطولنعم،أخناتونالتاجسيد،الحقيقةيعيش،رعآبنرع،

وتكون،حيةهينعم،انيفرتيتيادانفرنفرواتونالأرضين،سيدةللملكالمحبوبة،العظيمة

!.-.حيالعصوركافةفيوشابةسالمة

أنت،لكالمحبوب،للابنالبعيدةضر!لاتخضعأنت.الحدودإلىتصلأنت،رعأنت

النصوحرصنلرجمهلب!ملاالفرعوتوهوأىالنب!ل،أخنالوتللفرعونالمعريقأحدوهو،أخم!الونمعبرهفىصوجودالتصسا!

كراسموف!س!فاعملهيلمنهصلدملا!هلرصملا

هذاالمصطلحاهـفرفرالمشابهمراعادف!هبالتصر،وغعرذلكخلأفالشمس!ها!لآسماصكراسموقممسمفأمل!رطجما-6

الكماب

آعادد"نطسهالولهس!فالخذله،نمفرل!كلىللملكهجدلدالشمسر(عيادد)آسمت!فرل!كلى.(اساتراألقجحال)تقرتفروالوندا

اليس!طهالآسصاءلشهمعمللمالمركبهالأسصاءظهوروبعد،مركباسملسصالذ!،الفرعونلسمكله
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حقا"افى1
فيتغربآنت،حركتكفي!...حصالناسآمامآنتالؤرض،علىآشعتكولكنبعيد،

فيينامونالناس،المباغتالموتتشبهظلأم،فيوالأرض!السماء،منالغربيةالجهة

رؤوسهم،فوق،المخفيةممتلكاتهموتسلبالأخر،العينترىولا،مغطاةورؤوسهم،البيوت

يرون.لاوهم

وتدورالليلياتيوعندما،الظلامفيالناستلدغىعف!لاو،وكرهمندس!لايخرج

تشرقآنتوعندما،الارضويضيء،سماثهعلىينزلشيءلكلبهدوء،الخالقالآرض

،بغزارةآشعتكوترسل،الظلامتبددوأنت،الهمشمسكقرص!تشعآنتالسصاء،في

آجسادهميغسلونوهم،أيقظتهمأنت،رجليهاعلىوترتفعوتبتهجالآرض،وتستيقظ

ملابسهم-ويآخذون

يعملون،هم،الارضكلعلىتشعوعندما،يمجدونكوهم،نحوكأيديهمتمتد

وتطيروال!شجار،الآعشابتخضر،مروجهافيالمواشيوتبتهج،بآعمالهمويقومون

ماوكل،رجليهاعلىتقفزالحيواناتوكل،روحكتمجدوآجنحتهاعشوشها،منالطيور

نحوتبحر،المراكبباشعتكآنتتشرقعندما،يبتهجونوكلهمبآجنحته،يطيرآجنحةله

أمامالنهرفيالسمكيرتع،تشعآنتعندما،مفتوحةالطرقوكل،والجنوبالشمال

المنىتحدثآنت،السرطانفياللؤلؤخلقتأنتالبحر،عمقفي(لغوتت)كتعشأو،وجهك

والمخفيالكثيرخلقتسكوليا!...!أمهبطنفيللابنالحياةتعطيآنت،الرجلفي

برغبةالأرضوخلقت،وحيداكنتآنت،غيركاخريوجدلاالوحيد،الإلهالبشر،عالمعن

الآسفلإلىبأقدامهمويخطون،الحيواناتوكلوالمواشيالبشر،معضر!لاو،قلبكمن

علىوبسطتهالآخرالعالمفي،النيلخلقتآنترك...ورالعلىالىبأجنحتهمويطيرون

لأجلك،وخلقتهم،الحياةمنحتهمأنتمثلما،الناسحياةيطوللكي،برغبتكالارض

اليومي،الشمسقرص،أجلهممن،المشرقالأرضكلسيد،بعملهم،المنهكالعامالسيد

وأنت،برحمتكويعيشون،البعيدةالبلادوخلقت،الأجانبجميعمنالمعبود،العظيم

أمواجمثل،الأمواجالجبالوعلىالأرضعلىيسقطهلكي،اا!)بنيلهمالسماء!نحت

المدينةالأبديةسيد،تعليماتكراثعةهيوكم،مكانهفيكليشربونوهمالبحر،

الشمسقرصأنتعندما،نحوكتسعىعين،وكلتدرككوالنهروالطرق،الحقولوالقرية

!...وراليوهي

المطرهوالسماويالئيل16

:آقي!!بر:ء".

رنض!عكاكا."،!جن!*!فك!ط!
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انت،رععندالوحيد،رعنفرخبروآبنك،عدايدرككاخر،يوجدولا،قلبيفيآنت

خلقتآنت،اليمنىبيدكتحكمهاضر!لاوكل،وقوتكتعليماتكإلىيصلآنآبنكتعطي

يحيونوهم،حياتهموقتآنت،يموتوتوهم،تغربآنت،يحيونوهم،تشرقالبشر،أنت

آنتتغربوعندما،الآعمالكلوتتوقف،جمالكنحوتتوجهالعيونكلغروبك،قبلفيك

العليامصرلملك،جسدكمنوتخرجه،آبنكاجلمنالكلتوقظآنتالغربفي

،رعآبر،رععندالوحيد،رعخبرونفر،الأرضينسيد،الحقيقةيعيهمشالذي،والسفلى

العظيمة،الملكةآجلومنأياهه،ولتطول،العظيمآخناتون،تاجسيد،الحقيقةيعيشالذي

فيشابةولتكن،هياتحينعم،نيفرتيتينفرنفرواتونالآرضينسيدة،للملكالمحبوبة

العصورجميع

اا!ماالمصريينءماقدعندينيةالداتدالعا10)

بينلقراا10

الصورةعلىدقيقبشكلسنبحثهلذلك،مقدسا()أبيسابيفالثوريعد.3لأ

يؤديفيه،البحثنجسايعدالثورفانواحدةولوسوداءشعرةعلىفيهعثر.اذاالتالية

،ظهرهعلىيستلقيثمومن،مباشرةيقفالثورأنسيما،ولاللكاهنمقصودةغايةالى

،المميزةالعلاماتمنوهذاطاهرهوهليعرفونلكيالثور،لسانيسحبونبعدوفيما

الذنب-علىالموجودشعرهالكاهنيتفحصكذلك.)44اخرمكانفيساوصفهاالتي

الكاهنفإنالبنود،بجميعطاهراالحيوانكانواذا،وطبيعيةصحيحةبصورةتنموهل

ختمهويضع،طينيبختميطليهتمومن،البردىمنبقرنويلفه،علامةعليهيخبع

إعدامه.يفترضالحيوانفإنكقربانتقديمهأجلومن،الثيرانتسحبتمومن،مطبوعا

وذلكالقرابينتقدبمويكتمل،محددآسلوببواسطةيتمالحيوانيفحص.وهكذا3ر

النار،ويشعلون،القرابينعليهتقدمالذيالمذبحإلىيوخذالحيوانعلىعلامةوضعبعد

ويذبحون،الآلهةويدعون،الضحيةتوجدحيث،المذبحعلىالخمربسكبيقومونثمومن

ويحملونها،الحيوانجثةويقشرون،الرأسيقطعونالتعاويذقرأةوبعد،الحيوان

فإنهم،هيلينيونتجاروفيهسوقهناككانوإذا.راسهعلىمرعبةلعنةويستدعون

3ع"*ء+.،،.ام!
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الرأسفإتالسوقفيهيلينيونهناكيكنلمواذا،ويبيعونهالسوقإلىالرأسيحضرون

مصريهددأو،قربانايقدممن-وهيالرآسعلىبتعويذةويتفوهون،النيلفيترمى

الخمروسكبالحيواناترووسعادة،الرآسهذاعلىهيفتذهبنعم،بمصيبةكلها

يستطيعلاآنهالعادةهذهوقوة،قربانكلعندبهاويقومونواحدةالمصريينجميععند

ما.حيوانآيرأسالطعامفييستخدمآنمصريآي

بوسيريسفيإيزيسعيدفيالقرابينتقديم.ب

للحيواناتوفقاوذلكمختلفعندهمالأضحيةوحرقالأحشاءاستخراجأسلوب.44

شرفهاوعلىعظيمةالهةيعتبرونهاالذينايزيس(،)عبادةهناأقصدأناالمتنوعة

الثورشحميقشرونفإنهمإيزيسللآلهةالقرابينتقدبموآثناءكبيربعيديحتفلون

فيالدهنيبقونالداخلوفي،بأكملهاالمعدةيستخرجونثمومن،بصلاةويقومون

يملؤونذلكوبعد،والرقبةوالكتف،منهالأعلىالجزءوهوالفخذ،يقطعونتمومن،الجثة

ويملؤون،وغيرهاصمغبخور،،حبوبوخمر،،زبيبوعسل،نظيفةبحبوبالثورجثة

فإنالأضحيةحرقوآثناء،يقفونال!ضحيةتقدديم،وقبلويحرقونهاالموادتلكبكلالجثة

تبقىمامنبوليمةويقومونالبكاء،عنيتوقفونتمومن،بالحزنيصابونالمشاركينكل

.(المحروقة)الغيرالأضحيةآجزاءمن

الحيوانيةالقرابين.ج

والعجولالثيراتالمصريونيقدم(مميزةعلامةأيمن)المجردة""الطاهرة.4)

مكرسةفهي.مسموحغيركقرابينالبقرتقدبمالعكسوعلى،مكانكلفيكقرابين

عندأيوتجسيدمثل،بقرةبقرونامرأةشكلعلىايزيسفجسدت،إيزيسللآلهة

منأحدولاالسببلهذا،البقرةحيوانيعبدونماأكثرالمصريينوجميعالهلينين،

وهم،سيخآو،هلينيةسكينيستخدمولافمهفيالهلينينيقبللاالمصرياتأوالمصريين

الميتة،والثيرانالبقرويدفنونهلينية،ني!سبمقطعاكاناذا،روتطاهرةلحمةيأكلونلا

إثنانأووواحد،مدينتهأمامأرضايلقونهوالثورالنهر،فيالبقرةيرمون.الطريقةبهذه

كلفيمحددوقتولهيالجسد،يتعفنوعندماقبر،كعلاهةالارضرعلىتتركالقرونمن

3يعادلدائرتهامحيط-الدلتافيتقعالجزيرةوهذه،زواجيحدثبحيرةعندمدينة

)حتحور(ديتيآفروشرفوعلى،أتربيخيسيسمىزواجيحدثهناومن،سخن
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ويدفنبعدفيماينقلالذي،بالعظميحفرونمصرمدنمنالعديدوفي،معبدايشيدون

عندهاالحيواناتبقيةدفنواآيضافإنهمالثورالمصريوندفنوكماواحد،مكانفي

البيتيةالحيواناتيقتلوالموكذلكعامةعادةوهذه،تنفق

الذينأورع(-)امونالفيفيزفسمعبدلداثرةيتبعونالذينالمصريين24.وكل

فييعبدونلا،وهمكقرابينالماعزويقدمون،الكباشيأكلونلا،فيفيمنطقةفييعيشون

وهم،ديونيسوسهو،لكلماتهموفقافقط،أوزيريسوإيزيس،الإلهنفسمكانكل

معبدمنطقةيتبعونالذينالمصريونالعكسوعلى،واحدةبطريقةيمجدونجميعهم

لافيفيسكانوهكذا!...*كقرابينالغنمويقدمونالماعز،لحميستخدمونلا،مندس

فيوحيديومفيوفقط!...!متمدسةالكباشيعتبرونوهم،كقرابينالكباشيقدمون

إلىويلبسونهالصوفوينتزعونواحداكبشايذبحونرع(-)امونزفسعيدفيالسنة

يدفنوهثمومنالكبشعلىيبكونالمعبدمنطقةسكانكلذلكوبعد!...!زفستمثال

هك.،.*مقدسقبرفي

وذلك،ذكرتالتيالمناطقفيكقرابينوالبقرالماعزالمصريونيقدملموهكذا.46

وأكدوا)بانبدجدت(،بانأيضاآلهةالثمانيةضمنمنعدواقدمندسسكانأنبسبب

مثلبانصورالنحاتونونحت،الفنانونورسمعشر،الاثنىمنآقدمآلهةالثمانيةأن

الصورهذهمثل،بالطبعيعتبرونلاأنهمهنبالرغمماعز،وأرجلبرأسوذلك،هيلين

ذلكمنبالرغمهمولماذا،الآلهةكبقية،الشكلهذالهالإلههذاأنويفترض،صحيحة

الماعزكلأنمندسسكاتويعتبرذلك،فيالقولالصعب،منالشكلبهذاجسدوه

وموتأجلالا،أكثرعندهمالراعيماعزوأنالماعز،منقدسيةأكثرالتيسوان،مقدسة

بطريقةبالمصريةبانوالماعزعلىوأطلقمندسسكانلكلكبيرةمصيبةيجلبالماعز

التيسبأن.عظيمةحادثةحدتتالمنطقةهذهفيكنتوعندما)بانبدجدت(.مندس-واحدة

للجميع.ذلكعنمعروفاوأصيح،امرأةمعالتصق

ولمسمنه،بالقربمرماشخصوإذانجسا،حيواناالخنزيرالمصريونعد.47

راعيوهكذاالماء،فيويغطسيرتديهاالتيملابسهفيالنهرإلىيذهبفحالاالخنزير،

يأفييدخلأنلهيسمحلا،المصريأصلهمنبالرغم،المصريينكلبينمنالخنازير

فإنهموهكذا،بناتهمنيتزوجأنأوأبنتهيزوجهأنيرغبأحدولا،مصريمعبد

)إيزيسديونيسوسوسيلينعنعداالآلهةأنسيماولافقط،بينهمفيمايتزوجون
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محددوقتفيال!لهةهذهنعم-كقرابينالخنازيريقدموالمالمصريينفإن،(وأوزيريس

ولماذاالخنزير،يأكلونفإنهمالقرابينتقديمبعدتمومنالبدر،يومفيوبالتحديدفقط،

عندويوجد،القرابينيقدمونذلكوفي،الأخرىالآعيادفيالخنزيريحتقرونهم

وتقديم.عنهاالحديثالحكمةمنأعتبرولا،الحكايةتلكاعرفوأنا،حكايةالمصريين

بالقربالكاهنيضعالخنزيرذبحبعد،الطريقةبهذهيتمكانلسيلينكقرابينالخنازير

يحرقذلكوكل،الحيوانأحشاءغلافبدهنويغطيهاوالشحمالطحالالذنبنهايةمن

أحدلاآخريوموفي،القرابينيقدمونعندماالبدر،يومفييأكلونهااللحمةوبقيةبالنار،

الخنزيرجسدعنيقشرون(الحياة)فيهواردهملقلةوالفقراءالخنزير،منيأكل

.كقربانويقدمونهويشونهحنطةعجينةمعويخلطونه

أوزيريسشرفعلىالتناسلعضوعيد.د

وذلك)آوزيريس(ديونيسوسشرفعلىبيتهبابأمامخنوصايذبحمصريكل.48

العيدوبقيةالخنوص،باعهالذيالخنازير،لراعييعطوهثمومنالعيد،عشيةمساءا

باستثناء،الإلياذةفيموجودهوكماتقريباديونيسوسشرفعلىالمصريونبهيحتفل

كبير،تمثالدميةوهياخررمزايتخذواأنفقطالتناسلعضوبدلوفكروا،الكورس

والصاعدالنازلالمرأةعضوهعالدميةوهذه،شريطبواسطةالحركةونقلت،المرفقحتى

المقدهةوفي،الدميةكجسدكبيرتقريباالعضوهذاأنسيماولا،البلداتسكاناتخذه

أينومن،كبيراكانالدميةعضوولماذا،بديونيسوستتغزل،امرأةويعقبها،زمارةيوجد

.117)مقدسةحكايةتوجدذلكوعن،الدميةجسدمنلجزءالوحيدةالحركةهذه

بوباستيسفيباستتعيدهـ.

هناكيطوفيلي.مايعملونفإنهم،بوباستيسمدينةإلىالمصريونيذهب06.عندما

وعلى.بهايقرقعنخشخيشةأيديهنفيالنساءبعضوعند،بعضهما،معورجالنساء

وعندما،ويصفقونيغنونوالرجالالنساءوبقية،زمارةعلىرجليلعبالطريقطول

فيتستمرالنساءأحدىيلي.ماويعملونالشاطئإلىيذهبونمامدينةمنيقتربون

وثالثة،بهماويستهزكأالمدينةهذهنساءتدعووأخرىقلت،كماالخشخيشة،علىاللعب

النهايةوفي،مدينةكلفيذلكويعملون،ملابسها)ثوبها(وتمزقواقفةورابعة،ترقص

آوزلرلسرهومماءمنحورآتجيسإلزلمساعنلب!هـكمفحكالهيذلكولمصد17
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يشربونالعيدهذافي.القرابينتقدبممعبعيديحتفلونبوباستيسإلىالوصولعند

7)مهحتىالمحليينالسكانلكلماتوفقاهناويجتمعون،كلهاالسنةبقيةمنآكثرالخمر

.الأطفالعنعدا،الجنسينمنشخص

المقدسةالحيوانات.ي

ر!نجكلمنبالحيواناتالاهتمام،هيها،الحيوانات)بعبادد(المتعلقة-..العادة.5ج

الآبمنبالوراثةتنتقلالوظيفةوهذه،ورجالنساء،مميزونخدمالمصريينمنلهيعين

الآتية.الصورةعلىالمقدسالحيوانآمامباحترامهيتفاخرمدينةساكنوكل.الابنالى

آماآطفالهم،رؤوسيحلقونفانهم،الحيوانذلكلهالمكرسللإلهالصلاةاقامةبعد

يأخذونالفضةوزنوبقدر،فضةعلىالشعريعلقونتمومن،ثلثهاأوالرآسنصف

،الحيواناتعلففيويضعونهالسمكيقطعونذلكوبسبب،للخادمةويعطونهشعر،

فعقابهقصدعنما-حيواناقتلماشخص-وإذا،الحيواناتتغذيةأسلوبهووهذا

رخمةأوأبيسيقتلومن،الكهنةيقدرهاغرامةيدفعفإنهقصدعنيكنلمواذا،الموت

الحالا!-معظميموهـفىآنوجب

فيالمصريونيهتملا،عجيبشيءهناكفإنهقطةمعيحدثحريقأثناءى...رو3آ3آ

منويقفزون،الناسبينالتسللفيوينجحون،الساخنالمكانيحيطونالنار،اطفاء

فيقطةنفقتواذا،عظيمةمصالبفيالمصريينآوقياذهو،رانلافيويلقون،فوقهم

الشعريحلقونفانهمكلبنفقواذافقط،حواجبهميحلقونالبيتسكانفجميع،البيت

.(1،)اوالرأسالجسدعن

وتدفن،مقدسةغرفةفيويدفنوهايحنطوهابوباستيعس،الىالقططجتثتنقل.م!7

بوتومدينةالىينقلونهاوالرخمةالذبابة،مقدسقبرفيمدينتهافيكلالكلاب

منقليلاأكثروالذنابمصر،فينادرةوالدببة،هرموبوليسإلىوأبيسبي()بالمصرية

ميتة.يجدونهاأينمايدفنونها،الثعالب

مناطقوفي،مقدساالمصريةالمناطقبعضفيالتمساح،ويعدوهكذا!...حص.63

بحيرةمريدوف،منطقةفيفيفيسكانويعتبركعدو،معهويتعاملون،كذلكيعدلااخرى

المعاطؤبمصركيوانما،مصرا.لحاصحمي!يىا!اددالهدديقومور"ل!ا")
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آذنفيويعلقون،واحداتمساحاويعبدون،ويعبدونهمقدساالتمساح()الفيومفي

آهميةويعيرونه،خاتمايعلقونقدميهمقدمهوعلى،والذهبالزجاجمنحلؤالتمساح

يحنطوه،حيثالموتبعدبهيهتمونوكذلكحي،هودامما،المقدسطعامهفيخاصة

مقدسا،التمساحيعدونلاألفنتينمدينةسكانالعكسوعلى،مقدسةغرفةفيويدفنوه

ى...*طعامهمفييستخدمونهأنجوحتى

يعدونهلامصربقيةوفيمقدسا،النهرفرسيعدونبابرمتمنطقةيفو!...*.7ا

!...رولككذ

والمومياءالدفنعادات.ج

وكان،البيتفيالرجلماتإذا.التاليالنحوعلىودفنهالميتعلىالبكاءيحدث.85

يتركونثموهن،بالأوساخوجههأورأسهيدهنونالنساءجميعفإن،الاحترامبعضله

ن!ودهنعنويكشفنعالبصوتينطقنالمدينةفيالنساءوتطوف،البيتفيالميت

معقربىبعلاقةتربطهنالتيالنساءكلإليهنوينضم،نهودهنويضربن،الناعمات

تنقلذلكوبعد،مرتفعبصوتوينطقونصدورهمالرجاليضربأخرىجهةومن،الميت

للتحنيط.الجثة

جثةينقلونوعندما،.التحنيطمهنةهيوظيفتهأنحيثخاصمعلموضعوقد.!6

ذلكوخلال،(+()امزينةخشبيةمجسداتالميتلأقرباءيعرضونفإنهم،المحنطينإلىالميت

ثمومنديونيسسوس(،-)أوزيريسيقة&وهيللتحنيططريقأفضلالمعلميسمي

الثالثةالطريقةيعرضونالنهايةوفي،الثمنورخيصةبساطةأكثرثانيةطريقةيعرضون

يريدون(طريق)وبايالثمنعن،()أقاربهيستجوبونثمومن،رخصاالأكثروهي

البيت،إلىيعودونالميتأقرباءفانبينهمفيمامتقارباالثمنكانوإذا،الميتتحنيط

حديدية،بأداةالأنففتحةعبرالمخيستخرجونبداية،العملفييبدأوفوراالمعلمويبقى

عقاقيربواسطة،الحقنبطريقةالآخروالجزء،المخمنجزءيستخرجونالطريقةوبهذه

البطنجوفوينظفون،البطنفيفتحةلعولحاداإتيوبياحجرايعملونتمومن،مذيبة

أخرىمرةالمعلميقومبعدوفيماالتمر،بخمرويغسلونهالبطنجوفينظفون،الداخلمن

عنعداوالعطور،المر،بمادةالبطنيملؤونالنهايةوفي،عطريةبموادوفركهبتنظيفه

التحنيطعمليةتجسدصورعليهـاخشبيةلوحةبذلكيقص!7()
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النطرون،فييوماسبعينلمدةالجثةيضعونذلكويعد،الفتحةيخيطونتمومنالبخور

يوما،السبعينمددانقضاءوبعد،النطرونفيالجثةيبقونلايوماسبعينمنوآكثر

بالصمغويدهنوهاقماششرالطمنمقطعةبضماداتويلفونها،الجثةيغسلون

تابوتويصنعون،للخلفالجثةالميتأقاربياخذذلكوبعدالغراء،منبدلاويستخدمونه

فيالجثةوتدفن،التابوتفيويوضعفيه،الميتويضعونانسانشكلعلىخشبي

الجدار-بجانبمنتصباالتابوتيضعونحيث،العاتليالمرقد

التحنيطيستطيعونلاالميتآقرباءوإذا،أمواتعالآغنياءيحنطالطريقةوبهذهلأ.7

علىالمعلمفيقوم،الثانيةالتحنيططريقةفيختارون،تكلفتهاثمنبسببال!ولىبالطريقة

فتحةعملبدون،الكيدربزيتالميتأحشاءوحقنلتنظيفأنبوببواسطة.الآتيالنحو

الخلفية،الفتحةعبربالزيتيحقنونهتمومن،البطنمنالأحشاءيعشخرجونولافيه،

،محدودةأياملعدةالنطرونفيالجثةويضعون،الزيتيخرجلالكي،يسدونهاثموصن

بصورةيؤثروالزيتفيها،وضعالذيالزيتالمصارينمنيخرجونالأخيراليوموفي

اللحمة،يفسدوالنطرون،الزيتمعتخرجبحيثوالأحشاءالمعدةيفسدأنهبحيثقوية

يعملون،ولاالميتلأقاربالجثةيرجعونثمومنفقط،والعظمالجلدالميتمنيبقىوهكذا

ذلك.منآكثرالجثةعلى

الآتي.الدحوعلىوهيالفقراء،بهايحنطونحيث،التحنيطفيالثالثة!لأ-والطريقة

لمدةالنطرونفيالجثةيضعونثمومن،البطنجوففي(+ا)الفجلعصيريضعون

الميت.لأقرباءالجثةيرجعونذلكوبعد،يوماسبعين

النساءأجساموكذلك،الموتبعدفوراللتحنيطالنبلاءزوجاتأجسامتعطىلا.49

فمط،ألامأربعهأونلانهبعدللتحندطوينملوهنالمرموما!،النساءعاموبشكلالجمملات

مناكحتها،ذمأحداهنحالةهناككانوبالفعل،المحنطونينكحهالالكييفعلونهكذا

زميلة-منةيا!فلوبوذلكعليهالقبضوألقي،طازجاجسدهاكانعندما

تلكسكانفإنالنهرفيآغرقهآوتمساحانشلأجنبيأومامصريوإذا-30

طقوسوممارسهحالا،تحنيطهعلىمجبرونللشاطئوصلأينماالجسدحيث،المدينة

ال!صدقاء،منولاالاقاربمنلاجسدهلمسيسمحولا،مقدسقبرفيلدفنهونقلهعليه

أكيكاتبتةرمز،كوميبالمصريةالصمض71
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.الانسانالمخلوقمنأفضلوذلكبأيديهمالميتيدفنونحابي)النهر(إلهفكهنة

باستتالاتهةمعبد.3

،الجزيرةعلىيقعبأكملههو.الصورةهذهعلى)باستت(بوباستيسمعبد-)؟ال

،منفصلتانتسيرانالمعبدالىالمدخلحتى،قناتانتمرالنيلمن،المدخلباستثناء

والعتبة.بال!خشابمظللةقدماه!لقناةكلوعرض،الجهتينمنالمعبدحولوينسابان

وسطفيالمعبدويقع،ارتفاعهالوكوتبستةجميلةبتماثيلمزينةآورغا4ارتفاعها

كومة،علىالمدينةوترتفع.المدينةآجزاءجميعمنأليهوينظر،)بوباستيس(المدينة

محاطفهـو،المدينةانحاءجميعمنيشاهدلاالمعبدفانلذلك،القدبممكانهفيظلوالمعبد

المعبدبنايةحولزرعت،كبيرةأشجاروبهادغلةداخلهوفيبنقوشمزينةبأسوار

ومنستديون،واحدجهةكلمنالمعبدقطاعوعرضطول،الآلهةتمثالوفيهاالعالية

سوقساحةعبرتقريبا،ستديونثلاثةطولهابالحجارةمرصوفةطريقهناكالمدخل

الهمشجرةأعلىحتىعالياتقفانالطريقوجهتابلفر،أربعةوعرضهاالهمشرق،إلىالمدينة

!-..حص

المصريةالآلهةمنيقابلهاوماالهيلينية2،.الآلهة

الهيلينيةالآلهة

آيد

أنتيا

أبولون

آريس

رتميسأ

سكلبيوسآ

ثيناآ

يتيفردآ

هيلوس

هيرا

المصريةالآلهة

لهزلرلهممرآ

نتيآ

تىلبحداحور،حور،حرفر

نوري!سآ

محوتبأ

،حتحورجتدوا،،نفتيسستتبا،رتعشتا

عر،لهزلرل!م!أ

يزيس!إ

-في!ممبئ!"ة
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-الددح!((

هرقل

مرمز

هيفايستوسر

ديميتر

ديونيسوس

يوسكوريد

س!فز

يو

ن!رك

نيكي

نيل

ريونا

برسيفون

بوسيدون

سلينا

سيرابيس

تيفون

فينك!س

فتيدا

اباف

يروتا

29لأ

البحدتى،حور،حور،خنسوحرشف

توت،نوبيسرآ

بتاء

يزيسا

لهزلهرل!كلرآ

شو،تفنوت

(رع-)!ذآ

لزلهمهمرإ

جب،نوبيسأ

نفتيس

بيحا

حور

ت!جنبدنبابا

يزيسا

نوت

يزيسا

وزلرلسأ،بثسأ،(رع-)مونأ

يزيسأ

يممرلر!زأ
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"ا؟ولاحق
زمني.جدول،3

قبلماعصرفيوالفرق،القديممصرتاريخحوادثتآريخفيالعلماءيختلف

سنة،ا30الأولالانتقاليوللعصرسنة،)!ي3الىيصلالقديمةوالدولةالآسرات،

المفخرةوالعصور،الحديثةوالدولة،سنة53الثانيالانتقاليوالعصر،الوسطىوالدولة

.م.قالسابعالقرنمنيبدأالدقيقوالتاريخ.سنة5)آ

ونرمر.،العقرب،.مق؟333حتى:الأسراتقبلماعصر

المبكرالأسراتعصر

.مق2770-إل()مأ3.الاولىالاسرة

.،قاعسمرخت،إبجع،رج،دن،واجيت،رج،(نيم،عحا)مينس

.مق2544-2770.الثانيالأسرة

سخصوو.حع،سنإب-برى-سند،،وذجنتر-ني،نبرعسخموو،حتب

القديمةالدولة

.مق2يكا26475().الثالثةالأسرة

.م.ق263!ي-7624زوسر،حوني،ختسخمزوسر،كاوو،نب

الرابعة.الاسرة

.مق7ياي-2ثص75سنفرو

.م.ق2528-2!ييصاخوفو

.م.ق7570-2574رعجدف

..مق2494-2!ث2()خفرع

..مق747ا242()رعو!نكا

..مق2467-247)فشبسسكا

الخامسة-الآسرة

--مو2454-246؟وسركافآ

.م.ق324آد-2دي3ساحورع
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لددح1!((

.م.ق2427-2446رعكاارنفر

.م.ق2396-2420رعوسرني

.م.ق2،8!-2396حورمنكاو

.م.ق2؟55-2388كارعجد

.م.ق2؟25-2355أوناس

السادسه.الأسره

.م.ق2300-2325تتى

،"رعكاأوسر

.م.ق226!م-2300الأولببى

.م.ق2254-2268الأولمرنرع

.م.ق216لا-2254الثانيببى

لا،الثانيمرنرع

.م.ق2155حتى()ملكةكريسنيتو

الأولالانتقالعصر

.م.ق2)أل4-2155الثامنة-السابعةالأسرة

.م.ق2343-2ا؟4كارعمرىأختوو،.العاشرة-التاسعةالأسرة

الوسطىالدولة

عشر.الحاديةالأسرة

-م.ق2ا؟ا-2ا34الأولإنيوتف

.م.ق2069-2ا!4الثانيإنيوتف

.م.ق2061-2369الثالثإنيوتف

.م-ق20ا0-2061الأولمونتوحوتب

.م.ق1998-2!)ا)مالثانيمنتوحوتب
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"ا؟فىاحق
.م.ق)99ا-ا998الثالثمونتوحوتب

عشر-الثانيةالأسرة

.م.ق)362-1991الأولأمنمحات

.م.قوا23-)97)الأولسنوسرت

.م-ق18،ر2-ا929الثانيأمنمحات

.م.قلأا78-1897الثانيسنوسرت

.م.ق184)-ا878الثالثسنوسرت

و-م.1797-ا844النال!تأمنمحا!

-م.ق)7لأ9-ا798الرابعأمنمحات

ق.م.17لأ5-ا)ملكة(987نفروسوبك

الثانيالانتقالعصر

.م.ق)650-)785:عشرةالثالثةالأسرة

.م.ق)650-ا715:عشرةالرابعةالأسرة

.م.ق1540-ا650الدلتافيالهكسوسعشر:السادسة-عشرةالخامسةالأسرة

.م.قا551-ا65أم.كامس،سقننرع،إنيوتف:عشرةالسابعةالأسرة

الحديثةالدولة

عشر.الثامنةالأسرة

.م.ق)527-)552لو!لاآحمس

.م.ق)506-ا527لو!لاأمنحوتب

.م.ق)494-)506الأولتحوتمس

.م.قا433ر،دا-3الثانيتحوتصس

-.مق)464-)490(ملكة)حتشبسوت

.م.ق)436-ا49!لالثالثتحوتمس

.م.ق)4ا7-)434الثانيآمنحوتب

92غ
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-حالمد!((

-م.ق)د02-)4ا2الراسعتحوتصس

..مق)36د-)د02الثالثمنحوتبآ

.م.قدلأ)7-)364)آخناتون(الرابعأمنحوتب

تقريبا.واحدةسنةكارعسمنخ

.م.قا؟3لأ-)347امونعنختوت

.م.قا333-)؟37آى

.م.ق13لأ6-)3؟إلحورمحب

.عشرةالتاسعةالأسرة

.م.لهىا304-)306الأولرمسمس

.م.ق)29!أ-ا304الأولسيتى

.م.ق1224-)293الثانيرمسيس

.م.ق)204-)224مرنبتاح

.م.ق1)94-ا204الثانيسيتى

،!مسىآمون

ق.م.1188-اا94بتاحسى

.م.ق)ا!6-اا84)ملكة(تاوسرت

العشر!ن.الأسرة

.م.قاا44-)لأ)6نختلست

.م.!فا)53-))84الثالثرمسيس

.م.قا373-))46عشرالحادي-الرابعمنالرعامسة

المقخرةالعصور

والعشرون.الحاديهالؤسرة

ق.م.)444-)!ل70سمندس

.م.ق3،ر"-1()4لالأولبسوسينيس

2كاو
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"االم!لأاحق
--مو3لأ4-99؟وب!منمآآ

.م.ق46()-97لااموتسى

.م.ق94؟-963الثانيبسوسينيس

والعشرون.الثانيةالآسرة

.م.ق37د-3؟دالأولشاشانق

-م-ق!ل747!ا-دلو!لاآوسوركون

لا،-8لأ7الأدلتكلوت

.م.قلأ62حتىالثانيشاشانق

.م.ق3؟؟-؟62الثانيأوسوركون

.م.ق414لآ-39الثانيتكلوت

-م-ق76؟-4)4النالثشاشانو

..مق75لا-763بامو

.م.ق722-7؟4الرابعشاشانق

.م.ق72()حتىالرابعأوسوركوت

والعشرون.الثالثةال!سرة

.م.ق7؟؟-433باستبدى

715حتى،الفراعنةمنوغيرهماالثالثتكلوت،الثالثآوسوركون،الرابعشاشانق

.م

والعشرون.الرابعهالأسرة

ق.م.7الأ-72؟نختتف

.م.ق7ا7-7الأبكوريس

والعشرون-الخامسةالؤسرة

و.م-7د()حطىكنتكلما

ق-م-7)3-74()ال!ثيوبيبعنخي
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))!
.م.ق69!ك-7ا2شاباكا

..مق664-693طهرقا

.م.ق656-664أمانيتانوت

.م.ق664-67اال!شوري.النزو

والعشرون.السادسةالآسرة

.م.ق664-672الأولنكاو

و.م.6)3-664الألهلبسمدك

.م.ق59!ي-610الثانينكاو

.م.ق589-595الثانيبسمتك

.م.ق570-5م!9الأولأبريس

!.م.526-573النانىأحمس

.م.ق525-526الثالثبسمتك

داراالفرسملوك.م.و525404-الأولالفارسالغزو.والعشرونالسابعهالأسره

النانى(.دارا،الأولارلكسركدس،كسركيس،الأول

والعشرين.الثامنةالأسرة

.م.ق399-434اميرتايوس

والعشرون.التاسعةالأسرة

!.م.333-339الأولنفرلعس

.م.ق؟33ساموتبى

.م.ق38)-393اكوريس

ق-م-383-3الأالثانينفريتس

الثلاثون:الأسرة

-م-ق؟6؟-؟؟3الألهلنختنبو

..مق؟63-363وخوسأ

http://www.al-maktabeh.com



"ا؟طئماحق
.م.ق؟43-360الثانينختنبو

.م.ق337-343.الثانيالفارسالغزو

.مقى305-332المقدونيالعصر

.م.قى3لأ-305البطلميالعصر

م395-.مق3لأالرومانيالعصر

م640-395المسيحي-القبطيالعصر

التيوالأتيكيةالقديمةالمصريةوالمساحةوالوزنالطولمقايس.،4

الكتابفينجدها

م0،52المصريالوكوت

م0،44الأتيكيالوكوت

م445،2-المصريسخن

م177،6الأتيكي-ستديون

م1،776لهرهيا-

م29،6بلفر-

4،2لمصريةاارلهرأ

.19دبن-

قير8"9ىن
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لعدم-!((

فياالببلوغرا

8!"ء.حول8ء*ء3"!أل!6!"ع*!م"ع،!ء*هصك!لاح!!ي"5ص03
".!ح*.!.!.كل!60،ه+..ول"فى977

8ال!ح!!ي663"6+،*ةكول6!36!3،+ء53"*35ء!ي!6!+ح35!5،+ء*3
هى*!6*.*.!!هل3!!عكا!*ء!ء.ول.،"739!6!لهم5+6*3!!6!حصقىه+

"!ح!ث!لأ!*آ.".").

83ح*ه+.*ي+هء"!*ح!""لكا8ول،+حلأ.ح!لاح!+63!ء+حءول03!.

!يح3+ء!ح*553ز*ء+!*ح.ح.ول.لهم*حءممعم.ول"729

**!ه5ي!ء+،!ح.ول!.!حل!م!لأء3ء!ح3"ص!..ول،،596.

"ث!ول"ح.ول+.*6!"حح3"ح+ء"6،!ط8*8.لو.7"970.

*لو!ث"حمي.+.ألث،+ء،"هأل!6!+630!م+".4ي.،"972.

ث!له!*6.ول+.!5لهلأث!"ء*6+686ء".*.ولفىىف"965.!*!،!م**.

لو"!م!*.ول،!س8ك!+ه*ه5!ح!حممةى!"!ث..!ح+.ح*ء"ء*.+.*.
3ء،،ح!ط.ول،8983

"،!ط8*8ء"يره*5!!3:!2.+.+*هلأح*.!س.!.+ه*"!ء!"..ول،،99،،992.

++!ث!*ه!!ث50*.+هول!8!!ث+6!ك!:23ور!لهعم*سء"الك!آ+"+!ثى"،رر

!ع!ـهثء6!ال)..ثلأ،،983.

*+6!ح+!لهع!ر".*.!ح+!ح!ه+ء!*لملا-+ح"ه.،ول+."..ول،"967.

6!م*سعص6!غكا.ح*.!ل3*م!ح+ح،!80*ء3".،!.+.".

3*ح*!ص"+ه!ح،+036!ح!لأس"6"3.!ء+ح5!ه*سع!يءح!ح!لا.ثر3.

ر!8ط!مل3.*.،"979.

**ح!ث!*!ه+ء!"له!ع!+ع3ءى3+6!فىء!لاحءي!6"ح+*ء!5*.

ح.*3"ح"ح"ه،!.*.م!8ءثمح"ء"ه!.ول،،659.

""3!حء.!.3+ه+:"ه"**ع!ه3*حم!ء6*3ءلهم*،+5)ر!ع!

!لا6!كحع+"6+*حهلهق8!ث"6!*آ.*ع!صفى"898.

**ه*"طل.ح.ثل!8!ح+،*!ث*ثص80*ه3"!*!ث*همئث+*"،"اك6،+!ث!*ء!!.!.
*هف!ك!ل.ح.ثرى"ح+ء*+*37ل!ح!ه*3"8.ول!ه.ول،،985.

*3ء+*3)رثق!علاح"ح33ولقىح+3ء6،ر"صمحح"""،+،ء"*.!..ح
مه!!ث(30لوهء8!ث).
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